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สวนท่ี 1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ของ 

  

องคการบริหารสวนตําบลคุระ  

อําเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระ     

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลคุระจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้   

 1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป        

       ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีสถานะการเงิน ดังนี้       

       1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จํานวน  101,094,740.47 บาท 

       1.1.2 เงินสะสม      จํานวน  52,526,765.59 บาท 

       1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน  32,003,635.38 บาท 

       1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ  

รวม 10,081.40 บาท       

       1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 1,596,399.00 บาท  

            1.2 เงินกูคงคาง      จํานวน   0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562   

 (1) รายรับจริง จํานวน 49,263,724.52 บาท ประกอบดวย     

      หมวดภาษีอากร     จํานวน 1,172,932.71 บาท  

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 738,980.50 บาท  

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน 773,662.31 บาท  

      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน 712,851.00 บาท  

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน 24,672.00 บาท  

      หมวดรายไดจากทุน     จํานวน 0.00 บาท  

      หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน 21,126,140.00 บาท  

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 24,714,486.00 บาท  

 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,350,000.00 บาท  
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 (3) รายจายจริง จํานวน 34,688,954.27 บาท ประกอบดวย     

      งบกลาง      จํานวน 9,931,121.00 บาท  

      งบบุคลากร      จํานวน 10,690,053.63 บาท  

      งบดําเนินงาน     จํานวน 7,562,644.06 บาท  

      งบลงทุน      จํานวน 3,403,135.58 บาท  

      งบรายจายอ่ืน     จํานวน 0.00  บาท  

      งบเงินอุดหนุน     จํานวน 3,102,000.00 บาท  

 (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,350,000.00 บาท 

 (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 1,198,715.00 บาท     

 (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท    

 (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท   
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 
 

 
    

  รายรับจริง ป 

2561 

ประมาณการ  

ป 2562 

ประมาณการ  

ป 2563 

รายไดจัดเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 1,603,055.80 1,725,000.00 3,380,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 569,028.90 579,000.00 621,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 756,711.52 700,000.00 600,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

770,309.00 700,000.00 700,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 64,618.57 110,500.00 100,500.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 3,763,723.79 3,814,500.00 5,401,500.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษจีัดสรร 26,787,227.83 27,577,500.00 30,268,500.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

26,787,227.83 27,577,500.00 30,268,500.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,179,979.00 26,500,000.00 27,000,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

26,179,979.00 26,500,000.00 27,000,000.00 

รวม 56,730,930.62 57,892,000.00 62,670,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2561 

ประมาณการ  

ป 2562 

ประมาณการ  

ป 2563 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,040,352.00 13,316,422.00 13,606,163.00 

  งบบุคลากร 11,290,255.80 16,781,498.00 18,831,021.00 

  งบดําเนนิงาน 9,477,392.82 18,535,880.00 18,601,996.00 

  งบลงทุน 2,434,486.85 4,698,200.00 7,350,820.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,296,000.00 4,560,000.00 4,280,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 38,538,487.47 57,892,000.00 62,670,000.00 

รวม 38,538,487.47 57,892,000.00 62,670,000.00 
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ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

   ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,524,600 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,788,500 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,316,136 

  แผนงานสาธารณสุข 440,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,651,500 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 295,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,218,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,170,000 

  แผนงานการเกษตร 250,000 

  แผนงานการพาณิชย 2,410,101 

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 13,606,163 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 62,670,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 งบบุคลากร 7,971,660 2,950,140 10,921,800 

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,053,880 0 3,053,880 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 4,917,780 2,950,140 7,867,920 

 งบดําเนินงาน 4,304,000 1,413,000 5,717,000 

     คาตอบแทน 524,000 340,000 864,000 

     คาใชสอย 2,440,000 900,000 3,340,000 

     คาวัสด ุ 860,000 173,000 1,033,000 

     คาสาธารณูปโภค 480,000 0 480,000 

 งบลงทุน 743,680 142,120 885,800 

     คาครุภัณฑ 743,680 142,120 885,800 

                                              รวม 13,019,340 4,505,260 17,524,600 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 

 งบบุคลากร 425,400 0 425,400 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 425,400 0 425,400 

 งบดําเนินงาน 620,000 410,000 1,030,000 

     คาตอบแทน 100,000 100,000 200,000 

     คาใชสอย 100,000 210,000 310,000 

     คาวัสด ุ 420,000 100,000 520,000 

 งบลงทุน 333,100 0 333,100 

     คาครุภัณฑ 333,100 0 333,100 

                                              รวม 1,378,500 410,000 1,788,500 
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แผนงานการศึกษา  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

 งบบุคลากร 975,840 2,508,080 3,483,920 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 975,840 2,508,080 3,483,920 

 งบดําเนินงาน 353,000 4,548,696 4,901,696 

     คาตอบแทน 110,000 110,000 220,000 

     คาใชสอย 170,000 1,892,200 2,062,200 

     คาวัสด ุ 73,000 2,449,496 2,522,496 

     คาสาธารณูปโภค 0 97,000 97,000 

 งบลงทุน 50,000 120,520 170,520 

     คาครุภัณฑ 50,000 120,520 170,520 

 งบเงินอุดหนุน 0 3,760,000 3,760,000 

     เงินอุดหนุน 0 3,760,000 3,760,000 

                                              รวม 1,378,840 10,937,296 12,316,136 
  

 

แผนงานสาธารณสุข  

         งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 

 งบดําเนินงาน 200,000 200,000 

     คาใชสอย 200,000 200,000 

 งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 

     เงินอุดหนุน 240,000 240,000 

                                              รวม 440,000 440,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน  

           งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟา

ถนน 

งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

รวม 

 งบบุคลากร 2,899,560 0 558,240 3,457,800 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 2,899,560 0 558,240 3,457,800 

 งบดําเนินงาน 2,114,000 646,300 820,000 3,580,300 

     คาตอบแทน 318,000 0 100,000 418,000 

     คาใชสอย 920,000 100,000 200,000 1,220,000 

     คาวัสด ุ 871,000 446,300 520,000 1,837,300 

     คาสาธารณูปโภค 5,000 100,000 0 105,000 

 งบลงทุน 413,400 0 200,000 613,400 

     คาครุภัณฑ 413,400 0 200,000 613,400 

                                              รวม 5,426,960 646,300 1,578,240 7,651,500 
  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

         งาน  งบ  

  
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน 
รวม 

 งบดําเนินงาน 295,000 295,000 

     คาใชสอย 295,000 295,000 

                                              รวม 295,000 295,000 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

          งาน  งบ  

  
 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม 

 งบดําเนินงาน 458,000 480,000 938,000 

     คาใชสอย 378,000 480,000 858,000 

     คาวัสด ุ 80,000 0 80,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 

     เงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 

                                              รวม 458,000 760,000 1,218,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

         งาน  งบ  

  
 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 

 งบลงทุน 5,170,000 5,170,000 

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,170,000 5,170,000 

                                              รวม 5,170,000 5,170,000 
   

 

แผนงานการเกษตร  

         งาน  งบ  

  
 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 

 งบดําเนินงาน 250,000 250,000 

     คาใชสอย 250,000 250,000 

                                              รวม 250,000 250,000 
  

แผนงานการพาณิชย  

         งาน  งบ  

  
 

งานกิจการประปา รวม 

 งบบุคลากร 542,101 542,101 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 542,101 542,101 

 งบดําเนินงาน 1,690,000 1,690,000 

     คาตอบแทน 90,000 90,000 

     คาใชสอย 440,000 440,000 

     คาวัสด ุ 560,000 560,000 

     คาสาธารณูปโภค 600,000 600,000 

 งบลงทุน 178,000 178,000 

     คาครุภัณฑ 178,000 178,000 

                                              รวม 2,410,101 2,410,101 
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แผนงานงบกลาง  

         งาน  งบ  

  
 

งบกลาง รวม 

 งบกลาง 13,606,163 13,606,163 

     งบกลาง 13,606,163 13,606,163 

                                              รวม 13,606,163 13,606,163 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอ คุระบุรี  จังหวัดพังงา 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

หมวดภาษีอากร               

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500,000.00 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,206,238.78 900,124.98 1,115,928.46 1,200,000.00 -75.00 % 300,000.00 

ภาษีบํารุงทองท่ี 33,659.17 37,142.95 28,719.55 25,000.00 100.00 % 50,000.00 

ภาษีปาย 96,227.00 74,473.00 115,144.00 100,000.00 30.00 % 130,000.00 

อากรรังนกอีแอน 0.00 346,077.32 343,263.79 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,336,124.95 1,357,818.25 1,603,055.80 1,725,000.00     3,380,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 
              

คาธรรมเนียมเก่ียวกับ

ใบอนุญาตการขายสุรา 
2,599.60 2,793.60 3,511.40 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร 
6,999.50 27,013.00 4,831.00 30,000.00 -16.67 % 25,000.00 

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูล

ฝอย 
397,350.00 395,450.00 443,350.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน

พาณิชย 
1,330.00 2,250.00 1,330.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00 

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 47,640.00 21,510.00 18,472.00 45,000.00 -6.67 % 42,000.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 
3,200.00 2,200.00 3,600.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00 

คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 78,582.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00 

คาใบอนุญาตประกอบการคา

สําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

5,900.00 5,600.00 14,500.00 12,000.00 -41.67 % 7,000.00 

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร 
630.00 1,040.00 812.50 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต 
465,649.10 457,856.60 569,028.90 579,000.00     621,000.00 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

ดอกเบ้ีย 635,365.96 785,351.62 756,711.52 700,000.00 -14.29 % 600,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 635,365.96 785,351.62 756,711.52 700,000.00     600,000.00 

หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

              

รายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย 
665,960.00 717,861.00 770,309.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

รวมหมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

665,960.00 717,861.00 770,309.00 700,000.00     700,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 % 0.00 

คาขายแบบแปลน 11,500.00 14,700.00 12,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

คารับรองสําเนาและถาย

เอกสาร 
0.00 43.00 421.00 500.00 0.00 % 500.00 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 118,382.00 208,669.00 52,197.07 100,000.00 -10.00 % 90,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 129,882.00 223,412.00 64,618.57 110,500.00     100,500.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต

และลอเลื่อน 
595,916.48 417,792.89 411,142.91 650,000.00 0.00 % 650,000.00 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

กําหนดแผนฯ 
8,432,659.06 9,023,129.39 9,319,919.36 9,500,000.00 5.26 % 10,000,000.00 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

จัดสรรรายไดฯ 
4,723,581.67 4,733,927.90 5,409,933.97 6,000,000.00 16.67 % 7,000,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 192,739.26 614,357.37 495,916.79 500,000.00 20.00 % 600,000.00 

ภาษีสุรา 2,126,651.36 2,168,077.38 0.00 2,300,000.00 -100.00 % 0.00 

ภาษีสรรพสามิต 4,574,444.60 5,224,811.37 8,557,712.27 6,550,000.00 49.62 % 9,800,000.00 

ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00 

ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00 

อากรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 19,900.00 % 200,000.00 

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยปาไม 
0.00 42,080.30 6,000.00 6,500.00 -23.08 % 5,000.00 

คาภาคหลวงแร 137,521.19 143,607.15 120,912.93 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

คาภาคหลวงปโตรเลยีม 72,146.90 67,507.29 66,427.77 100,000.00 -30.00 % 70,000.00 

เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวย

อุทยานแหงชาติ 
41,769.82 52,121.93 29,548.83 40,000.00 -50.00 % 20,000.00 

-15- 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

         -16-      

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

1,585,155.00 2,939,124.00 2,369,713.00 1,800,000.00 0.00 % 1,800,000.00 

อากรประทานบัตรและอาชญา

บัตรประมง 
0.00 0. 00 0.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,482,585.34 25,426,536.97 26,787,227.83 27,577,500.00     30,268,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

15,165,515.00 26,460,527.00 26,179,979.00 26,500,000.00 1.89 % 27,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,165,515.00 26,460,527.00 26,179,979.00 26,500,000.00     27,000,000.00 

รวมทุกหมวด 40,881,082.35 55,429,363.44 56,730,930.62 57,892,000.00     62,670,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  62,670,000.- บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร       รวม 3,380,000.- บาท 

  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง     จํานวน  2,500,000.- บาท 

 - ประมาณการไวจากการสํารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของ อบต.คุระ ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน

และสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      จํานวน  300,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    ภาษีบํารุงทองท่ี       จํานวน  50,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    ภาษีปาย       จํานวน 130,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 อากรรังนกอีแอน      จํานวน 400,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวม 621,000.- บาท 

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จํานวน 4,000.-  บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน 25,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     จํานวน 450,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย    จํานวน  2,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง  จํานวน  4,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ      จํานวน 42,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก    จํานวน 50,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 
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 คาปรับการผิดสัญญา      จํานวน 35,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 7,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน 2,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม 600,000.- บาท

 ดอกเบ้ีย        จํานวน 600,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย    รวม 700,000.- บาท 

 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย    จํานวน 700,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       รวม 100,500.- บาท 

  คาขายแบบแปลน      จํานวน 10,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร     จํานวน 500.-  บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จํานวน 90,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร       รวม 30,268,500.- บาท 

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน   จํานวน 650,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ    จํานวน 10,000,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ    จํานวน 7,000,000.- บาท

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จํานวน 600,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    ภาษีสรรพสามิต       จํานวน 9,800,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 
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 ภาษีการพนัน       จํานวน  200.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 ภาษียาสูบ       จํานวน  300.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

   อากรประมง       จํานวน 200,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม  จํานวน 5,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 คาภาคหลวงแร       จํานวน 120,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม      จํานวน 70,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ   จํานวน 20,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน1,800,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง    จํานวน 3,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2563 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม 27,000,000.- บาท 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ  จํานวน 27,000,000.- บาท 

 ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

 - ประมาณการจากฐานรายรับจริงจากป 2561 
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอ คุระบุรี  จังหวัดพังงา 
 
 

 
 

 
  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

งานบริหารท่ัวไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 532,080 532,080 532,080 0 % 532,080 

    
เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รอง

นายก 
42,120 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600 

    เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600 

    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตร ีนายกองคการบรหิารสวน

ตําบล 

86,400 90,720 90,720 90,720 0 % 90,720 

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
2,068,560 2,158,440 2,158,440 2,339,880 0 % 2,339,880 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,753,280 2,872,440 2,872,440 3,053,880     3,053,880 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,178,871 1,317,146.46 1,331,179.8 2,501,640 14.54 % 2,865,480 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 6,000 67,290.32 84,000 132,000 -23.45 % 101,040 
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    เงินประจําตําแหนง 46,500 108,338.71 136,500 186,000 0 % 186,000 

    คาจางลูกจางประจํา 235,520 231,010 234,780 248,160 4.88 % 260,280 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 1,060,010.32 1,224,000 1,126,440 1,537,558 -13.05 % 1,336,920 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 125,806.45 141,295 121,220 165,780 1.38 % 168,060 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,652,707.77 3,089,080.49 3,034,119.8 4,771,138     4,917,780 

รวมงบบุคลากร 5,405,987.77 5,961,520.49 5,906,559.8 7,825,018     7,971,660 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
51,450 36,500 91,800 100,000 144 % 244,000 

    คาเบ้ียประชุม 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,270 44,560 43,470 50,000 0 % 50,000 

    คาเชาบาน 24,500 43,000 44,000 160,000 0 % 160,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,950 23,470 13,300 50,000 0 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 156,170 147,530 192,570 380,000     524,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 215,211.52 350,968.4 659,748.4 0 0 % 0 

      รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 0 446,000 12.11 % 500,000 

    รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 94,210 7,450 9,950 50,000 0 % 50,000 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

      
6.คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลคุระและผูนําชุมชน   

135,518 0 0 0 0 % 0 
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คาใชจายการจัดกิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 

มิถุนายน  

0 0 0 30,000 -100 % 0 

      

คาใชจายการจัดกิจรรมเน่ืองในโอกาส

วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

และวันพอแหงชาต ิ 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      
คาใชจายคาของขวัญ พวงมาลัย ชอ

ดอกไม พวงมาลาและพวงหรดี ฯลฯ 
1,000 2,000 2,000 10,000 0 % 10,000 

      คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 147,628 47,000 267,000 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการจัดงานวันสาํคัญและ

งานรัฐพิธีตางๆ 
0 0 0 0 100 % 300,000 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 358,995 334,926 362,197.9 439,000 -20.27 % 350,000 

      

คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลครุะและผูนํา

ชุมชน 

0 0 800,000 0 0 % 0 

      

คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลครุะและผูนํา

ชุมชน 

0 867,250 0 0 0 % 0 
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      คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 2,304 11,000 4,445.45 % 500,000 

      

คาใชจายในการอํานวยการสถานท่ี

กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวสารการ

จัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน 

32,000 32,000 0 0 0 % 0 

      โครงการ อบต.คุระ พบประชาชน 0 0 0 100,000 -100 % 0 

      

โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการปลูกดอกดาวเรืองถวายพอ ร.9 0 105,810 0 0 0 % 0 

      

โครงการฝกอบรมการเรียนรูพระราช

กรณียกิจและพระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 

0 345,090 0 0 0 % 0 

      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลคุระ 

0 0 0 0 100 % 500,000 

      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลคุระ 

0 0 0 754,000 -100 % 0 

      โครงการวันปยมหาราช 0 0 0 5,000 -100 % 0 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

     -24-      

      
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผน 
0 0 0 0 100 % 30,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,316.34 51,895.36 32,752.97 300,000 -33.33 % 200,000 

รวมคาใชสอย 1,028,878.86 2,144,389.76 2,135,953.27 2,265,000     2,440,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 83,227 35,431 77,305 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 2,666 24,220 16,544.1 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 11,633 17,066 15,433 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุกอสราง 0 0 2,349.3 250,000 -84 % 40,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 33,045 63,800 28,800 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 242,911.5 268,045.36 281,612.22 300,000 0 % 300,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 59,350 56,100 105,570 150,000 0 % 150,000 

รวมคาวัสดุ 432,832.5 464,662.36 527,613.62 1,070,000     860,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 254,494.3 183,383.55 154,960.53 290,000 3.45 % 300,000 

    คาบริการโทรศัพท 10,084.53 8,427.28 8,366.99 30,000 0 % 30,000 

    คาบริการไปรษณีย 34,056 59,683 41,270 60,000 -16.67 % 50,000 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,921.4 72,996.44 64,315.35 100,000 0 % 100,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 373,556.23 324,490.27 268,912.87 480,000     480,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,991,437.59 3,081,072.39 3,125,049.76 4,195,000     4,304,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               
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    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 0 15,000 0 100 % 15,000 

      เกาอ้ีทํางานผูบริหาร 0 0 0 0 100 % 10,000 

      เกาอ้ีเอนกประสงค 0 0 14,000 0 0 % 0 

      เครื่องเขาเลมแบบสันกาว 0 0 0 10,000 -100 % 0 

      เครื่องเคลือบบัตร 0 0 0 2,800 -100 % 0 

      เครื่องถายเอกสาร 0 0 0 250,000 -100 % 0 

      เครื่องโทรภาพหรือเครื่องโทรสาร 10,439 0 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 56,000 0 0 0 100 % 20,000 

      เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0 0 28,500 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ แบบเเยกสวน 0 0 30,600 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพดีด 0 0 0 12,000 -100 % 0 

      จัดซื้อโพเดีย้ม 0 0 0 0 100 % 5,000 

      ชุดรับแขก 0 0 0 0 100 % 50,000 

      ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 8,000 

      ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 0 0 4,200 0 0 % 0 

      ตูเหล็กเก็บเอกสาร   0 11,800 0 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 0 7,500 -20.13 % 5,990 

      โตะทํางานผูบริหาร 0 0 0 0 100 % 40,000 

      โตะทํางานหนาโตะเหล็ก 0 0 15,900 0 0 % 0 

      โตะพับเอนกประสงค 0 0 20,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      รถสวนกลาง 0 773,000 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑการเกษตร               

      เครื่องพนฝอยละอองละเอียด 99,500 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ               

      เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 0 100 % 5,000 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      กลองถายรูปดิจติอล 0 0 0 0 100 % 26,990 

      โทรทัศน แอล อี ด ี (LED TV) 0 0 0 0 100 % 7,300 

    ครุภณัฑงานบานงานครัว               

      ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 0 6,000 0 0 0 % 0 

      ตูเย็น 0 6,500 0 0 0 % 0 

      ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง 0 0 0 0 100 % 20,000 

    ครุภณัฑเครื่องดับเพลิง               

      เครื่องดับเพลิง 98,500 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      คอมพิวเตอรโนตบุกหนาจอแบบทัชสกรีน 0 0 0 0 100 % 25,000 

      เครื่องคอมพิวเตอร  0 0 89,700 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 0 100 % 69,000 

      

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 ( จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 น้ิว) 

0 29,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 0 0 100 % 22,000 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน

ประมวลผล 
0 0 21,000 0 0 % 0 
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เครื่องพิมพ Multifuncion  แบบหมึก

ฉีด  หรือชนิด Inkjet     
0 0 15,400 0 0 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 12,250 17,700 -34.46 % 11,600 

      
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 

(Smart Card Reader) 
0 0 0 0 100 % 2,800 

    ครุภณัฑอ่ืน               

      ตูไฟหยดุตรวจ 192,188 0 0 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 568,622.75 135,308.52 151,911.5 0 0 % 0 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 200,000 100 % 400,000 

รวมคาครุภัณฑ 1,025,249.75 961,608.52 418,461.5 500,000     743,680 

รวมงบลงทุน 1,025,249.75 961,608.52 418,461.5 500,000     743,680 

รวมงานบริหารท่ัวไป 8,422,675.11 10,004,201.4 9,450,071.06 12,520,018     13,019,340 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,061,949 1,119,475 721,988 1,014,000 108.28 % 2,112,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 6,215 0 0 72,000 33.33 % 96,000 

    เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 363,720 348,231.61 386,400 643,680 -8.28 % 590,400 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 60,000 50,471.94 46,740 96,000 -4.44 % 91,740 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,533,884 1,560,178.55 1,197,128 1,885,680     2,950,140 

รวมงบบุคลากร 1,533,884 1,560,178.55 1,197,128 1,885,680     2,950,140 

  งบดําเนินงาน               
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  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 10,200 50,000 400 % 250,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,880 23,400 0 50,000 0 % 50,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,710 7,080 2,400 10,000 0 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 27,590 30,480 12,600 140,000     340,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 39,400 24,370 171,176 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 403,000 -0.74 % 400,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 41,065 163,992 70,048 150,000 -20 % 120,000 

      
คาใชจายในโครงการออกบริการ

จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 
0 0 0 20,000 50 % 30,000 

      
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 380,000 -21.05 % 300,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,240 4,820 7,200 30,000 66.67 % 50,000 

รวมคาใชสอย 84,705 193,182 248,424 983,000     900,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 75,656.05 73,914 53,834.9 60,000 -16.67 % 50,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 295 0 5,000 -40 % 3,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 5,000 -60 % 2,000 
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    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,000 30,000 -33.33 % 20,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,395.22 4,826.4 5,270.07 20,000 -70 % 6,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 -60 % 2,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 56,792 64,640 77,600 90,000 0 % 90,000 

รวมคาวัสดุ 136,843.27 143,675.4 137,704.97 215,000     173,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000     0 

รวมงบดําเนินงาน 249,138.27 367,337.4 398,728.97 1,343,000     1,413,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,600 

      เกาอ้ีสํานักงาน 0 2,450 4,800 2,100 412.38 % 10,760 

      

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด

ตั้งพ้ืนหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 48,000 บีทียู 

0 0 55,600 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพเช็ค 0 0 0 26,900 -100 % 0 

      ตูเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก   0 3,400 0 0 0 % 0 

      ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 11,800 0 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 0 4,550 -100 % 0 

      โตะทํางานเหล็ก 0 6,450 0 0 100 % 23,960 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 0 100 % 46,000 

      

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย

กวา 18.5 น้ิว) 

0 58,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน

ประมวลผล 
0 0 0 0 100 % 22,000 

      
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 1 
0 16,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 3,200 2,450 23,600 -75.42 % 5,800 

      
จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล  
0 0 0 46,000 -100 % 0 

      
สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1  
0 0 0 18,000 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 23,350 28.48 % 30,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 101,300 62,850 144,500     142,120 

รวมงบลงทุน 0 101,300 62,850 144,500     142,120 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,783,022.27 2,028,815.95 1,658,706.97 3,373,180     4,505,260 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,205,697.38 12,033,017.35 11,108,778.03 15,893,198     17,524,600 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               
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  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 185,400 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 0 100 % 216,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 0 0 0 100 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0 0     425,400 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0     425,400 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 47,600 90,000 11.11 % 100,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 47,600 90,000     100,000 

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

- คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
คาใชจายโครงการในการปองกัน

สถาบันสําคญัของชาต ิ
0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมปองกัน

และแกไขปญหาอุบัตเิหตุทางถนน 
12,597 58,374 87,000 90,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการฝกซอมแผนบรรเทาสา

ธารณภัยในพ้ืนท่ีตําบลครุะ 
0 0 0 50,000 -100 % 0 
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คาใชจายในการสนับสนุนอาสาสมคัร

ภาคประชาชน อบต.คุระ 
0 85,000 281,110 60,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 12,597 143,374 368,110 230,000     100,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 6,450 50,000 -60 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 50,000 100 % 100,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 97,350 0 42,680 40,000 -100 % 0 

    วัสดุอ่ืน 0 0 0 0 100 % 200,000 

รวมคาวัสดุ 97,350 0 49,130 140,000     420,000 

รวมงบดําเนินงาน 109,947 143,374 464,840 460,000     620,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      
เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 0 100 % 23,000 

      
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
0 0 0 0 100 % 4,300 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0 0 100 % 5,800 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 0 100 % 300,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 0     333,100 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     333,100 
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รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
109,947 143,374 464,840 460,000     1,378,500 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  
 

งบดําเนินงาน 
              

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 0 100 % 50,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0     100,000 

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/

โครงการฝกซอมแผนบรรเทาสาธารณ

ภัยตางๆ ในพ้ืนท่ีตําบลคุระ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมคัร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
0 0 0 0 100 % 60,000 

      
โครงการชวยเหลือประชาชนใน

สถานการณภัยพิบัต ิ 
0 0 0 150,000 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0 150,000     210,000 

  คาวัสดุ               
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    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 30,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 450 60,000 -16.67 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 450 60,000     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 450 210,000     410,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํรวจ               

      บันไดไฟเบอรกลาส 0 0 6,000 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 300,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 6,000 300,000     0 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

      ติดตั้งเสาอากาศวิทย ุ 0 0 0 355,000 -100 % 0 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 355,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 6,000 655,000     0 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 6,450 865,000     410,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 109,947 143,374 471,290 1,325,000     1,788,500 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               
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    เงินเดือนพนักงาน 249,181 1,494,320 273,480 821,880 11.43 % 915,840 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 11,555 0 0 0 % 0 

    เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 891,542 0 0 0 % 0 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 128,726 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 249,181 2,526,143 273,480 881,880     975,840 

รวมงบบุคลากร 249,181 2,526,143 273,480 881,880     975,840 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 14,700 50,000 0 % 50,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 50 % 30,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 14,700 110,000     110,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 70,800 6,000 0 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 29,306 56,624 9,298 70,000 0 % 70,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,280 580 6,290 30,000 0 % 30,000 
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รวมคาใชสอย 102,386 63,204 15,588 170,000     170,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 7,623 5,751 0 30,000 -33.33 % 20,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 9,805 29,045 0 0 0 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 53,910 61,860 25,110 30,000 66.67 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 71,338 96,656 25,110 63,000     73,000 

รวมงบดําเนินงาน 173,724 159,860 55,398 343,000     353,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 50,000     50,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000     50,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 422,905 2,686,003 328,878 1,274,880     1,378,840 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,292,100 1,384,800 3.38 % 1,431,560 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 942,240 976,080 3.43 % 1,009,560 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 0 132,420 100,440 -33.33 % 66,960 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 2,366,760 2,461,320     2,508,080 

รวมงบบุคลากร 0 0 2,366,760 2,461,320     2,508,080 
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  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 100,000 0 % 100,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 110,000     110,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 236,613.5 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 162,000 85.19 % 300,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

0 0 0 0 100 % 1,182,200 

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ       

(คาจัดการเรียนการสอน)  

0 0 0 1,209,500 -100 % 0 

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ  

(คาจัดการเรียนการสอน) 

0 338,300 0 0 0 % 0 

           



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

     -38-      

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

(คาจัดการเรียนการสอน) 

0 0 251,600 0 0 % 0 

      คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 0 140,638 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 100,000 

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
0 0 0 100,000 -100 % 0 

      คาใชจายในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 53,997 57,720 0 0 % 0 

      คาใชจายในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 49,210 0 0 0 0 % 0 

      
คาใชจายในโครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
832,000 796,000 729,920 0 0 % 0 

      
คาพาหนะสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุ

ระ 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุ

ระ (งานจัดสวน) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา 0 0 0 0 100 % 100,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000 
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รวมคาใชสอย 881,210 1,188,297 1,416,491.5 1,631,500     1,892,200 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 2,785 35,000 0 % 35,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 50,680 35,000 0 % 35,000 

    คาอาหารเสรมิ (นม) 1,836,291.16 1,844,241.88 1,692,671.04 2,203,630 -6.09 % 2,069,496 

    วัสดุกอสราง 0 0 35,879 100,000 100 % 200,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 49,830 50,000 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 1,836,291.16 1,844,241.88 1,831,845.04 2,498,630     2,449,496 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 0 0 9,592.38 100,000 -30 % 70,000 

    คาบริการโทรศัพท 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 30,000 -60 % 12,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 9,592.38 165,000     97,000 

รวมงบดําเนินงาน 2,717,501.16 3,032,538.88 3,257,928.92 4,405,130     4,548,696 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 0 0 0 100 % 14,000 
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      เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 21,000 

      

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู 

0 0 0 84,000 -100 % 0 

      ตูเหล็ก 0 0 11,000 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 0 0 100 % 32,000 

      โตะอาหาร 0 0 75,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  0 0 13,100 0 0 % 0 

    ครุภณัฑงานบานงานครัว               

      เครื่องกรองนํ้า  0 0 9,095 0 0 % 0 

      เครื่องกรองนํ้าใชเอนกประสงค 0 0 35,000 0 0 % 0 

      เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  0 0 0 10,000 -100 % 0 

      เครื่องทํานํ้าเย็นแบบตอทอ  0 0 15,000 0 0 % 0 

      ตูเย็น 0 0 25,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      
เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1  
0 0 22,000 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

เลเซอร/ชนิด หรือชนิด LED สี  
0 0 17,000 0 0 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 4,900 0 0 % 0 

      หนาจอคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 3,520 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               
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      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 227,095 124,000     120,520 

รวมงบลงทุน 0 0 227,095 124,000     120,520 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,528,100 4,438,000 4,096,000 0 0 % 0 

      เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 4,000,000 -6 % 3,760,000 

รวมเงินอุดหนุน 4,528,100 4,438,000 4,096,000 4,000,000     3,760,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 4,528,100 4,438,000 4,096,000 4,000,000     3,760,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,245,601.16 7,470,538.88 9,947,783.92 10,990,450     10,937,296 

รวมแผนงานการศึกษา 7,668,506.16 10,156,541.88 10,276,661.92 12,265,330     12,316,136 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

0 0 8,518 50,000 -100 % 0 

      โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 
0 0 0 0 100 % 50,000 
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โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานฯ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      

โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกในการ

ท้ิงขยะและการคัดแยกขยะ ภายใต

กิจกรรม "แยกกอนท้ิง" 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      

โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกในการ

ท้ิงขยะและคัดแยกขยะ ภายใต

กิจกรรม     “แยกกอนท้ิง” 

0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 0 0 8,518 100,000     200,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 8,518 100,000     200,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน               

      
อุดหนุนโครงการตามพระราชดํารดิาน

สาธารณสุข 
0 0 0 240,000 0 % 240,000 

      อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 0 90,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 330,000     240,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 330,000     240,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 8,518 430,000     440,000 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               

  งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 90,000 90,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 90,000 90,000 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 90,000 0 0     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 90,000 90,000 0 0     0 

รวมแผนงานสาธารณสุข 90,000 90,000 8,518 430,000     440,000 

แผนงานเคหะและชมุชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 802,801 570,654 418,248 1,363,000 35.87 % 1,851,960 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 725 0 0 96,000 -75 % 24,000 

    เงินประจําตําแหนง 42,000 10,500 0 60,000 0 % 60,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 668,607.74 324,960 231,360 817,200 0.29 % 819,600 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 113,354.83 47,000 36,000 96,000 50 % 144,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,627,488.57 953,114 685,608 2,432,200     2,899,560 

รวมงบบุคลากร 1,627,488.57 953,114 685,608 2,432,200     2,899,560 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 31,500 50,000 0 % 50,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85,930 1,880 15,160 50,000 0 % 50,000 

    คาเชาบาน 36,000 36,000 38,500 120,000 40 % 168,000 
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 2,000 0 50,000 0 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 123,930 39,880 85,160 270,000     318,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 23,556.42 137,348 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 350,000 0 % 350,000 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 52,545 79,900 52,590 150,000 33.33 % 200,000 

      

คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดทองถ่ินดวยระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

0 0 0 9,500 952.63 % 100,000 

      

คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดทองถ่ินดวยระบบแผนท่ี

และทะเบียนทรัพยสิน 

6,860 0 0 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,585 43,050 29,860 150,000 66.67 % 250,000 

รวมคาใชสอย 117,990 146,506.42 219,798 679,500     920,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 15,204 24,805 7,551 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 5,304 1,640 2,300 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุกอสราง 192,600.5 47,780 150,472 150,000 -33.33 % 100,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 77,659 84,900 13,760 200,000 50 % 300,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 382,410.8 171,422.05 129,709.79 200,000 60.5 % 321,000 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 13,000 53.85 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 28,080 74,140 27,830 50,000 20 % 60,000 

รวมคาวัสดุ 701,258.3 404,687.05 331,622.79 683,000     871,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 0 100 % 5,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 0     5,000 

รวมงบดําเนินงาน 943,178.3 591,073.47 636,580.79 1,632,500     2,043,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 0 5,000 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 40,100 0 0 % 0 

      จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 0 7,500 -100 % 0 

      จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 0 20,000 -100 % 0 

      โตะทํางานหนาโตะเหล็ก 0 0 5,300 0 0 % 0 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      
รถยนตบรรทุกเททายตดิตั้งเครนไฮ

ดรอลิค 
0 0 0 2,700,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑกอสราง               

      
เครื่องเจาะคอนกรีตพรอมกระบอก

เพชรเจาะคอนกรีต 
0 0 0 92,000 -100 % 0 

      เครื่องเปาลมรอน 0 0 0 3,500 -100 % 0 

      จัดซื้อรอกแมแรง ขนาด 1 ตัน 0 0 0 7,000 -100 % 0 
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      เลื่อยโซยนต 0 0 9,095 0 0 % 0 

      สวานไฟฟากระแทก 0 0 0 0 100 % 5,000 

    ครุภณัฑงานบานงานครัว               

      เครื่องตัดหญา 0 0 0 9,500 -100 % 0 

    ครุภณัฑสาํรวจ               

      เทปวัดระยะ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000 

      ไมสตาฟอลูมเินียมแบบชัก 3,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว)  

0 0 0 22,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา 
0 7,900 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) 
0 4,300 0 0 0 % 0 

   
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network 
0 0 0 0 100 % 54,000 

      เครื่องสํารองไฟ 5,400 0 0 0 0 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0 17,700 -100 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

จํานวน 3 เครื่อง 
0 0 0 63,000 -100 % 0 

      
อุปกรณอานบัตรแบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 
0 0 0 0 100 % 1,400 
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    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 164,264 274,080 503,480 0 0 % 0 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 0 100 % 350,000 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ       0 0 0 300,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 172,664 286,280 562,975 3,247,200     413,400 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

    คาถมดิน               

      
ถมดินปรับระดับท่ีดินองคการบรหิาร

สวนตําบลคุระ หมูท่ี 11 ตําบลคุระ 
0 0 0 20,000 -100 % 0 

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

      

กอสรางอาคารสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลคุระ หมูท่ี 11 ตําบล

คุระ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการเงินชดเชยคางานกอสราง (คา

K) 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

    

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแก

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให

ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

              

      คาออกแบบ 0 0 0 10,000 -100 % 0 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 140,000     0 

รวมงบลงทุน 172,664 286,280 562,975 3,387,200     359,400 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,743,330.87 1,830,467.47 1,885,163.79 7,451,900     5,301,960 

งานไฟฟาถนน               
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  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 191,815 194,380 24,400 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 100 % 100,000 

รวมคาใชสอย 191,815 194,380 24,400 50,000     100,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 1,100 0 70,040 250,000 -20 % 200,000 

    วัสดุกอสราง 0 4,550 18,925 150,000 33.33 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 49,750 -11.96 % 43,800 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 4,066 10,000 -100 % 0 

    วัสดุสาํรวจ 0 0 0 0 100 % 2,500 

รวมคาวัสดุ 1,100 4,550 93,031 459,750     446,300 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 105,000     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 192,915 198,930 117,431 614,750     646,300 

รวมงานไฟฟาถนน 192,915 198,930 117,431 614,750     646,300 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 360,960 369,960 380,520 30.94 % 498,240 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 60,000 60,000 58,320 2.88 % 60,000 
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 420,960 429,960 438,840     558,240 

รวมงบบุคลากร 0 420,960 429,960 438,840     558,240 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 78,060 68,740 100,000 0 % 100,000 

รวมคาตอบแทน 0 78,060 68,740 100,000     100,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 350,000 -42.86 % 200,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,505 15,600 6,980 100,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 21,505 15,600 6,980 450,000     200,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุงานบานงานครัว 99,000 0 0 200,000 -40 % 120,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 26,000 43,600 49,320 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 133,742.8 156,219.3 154,661.44 350,000 -28.57 % 250,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 19,500 0 700 50,000 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 278,242.8 199,819.3 204,681.44 700,000     520,000 

รวมงบดําเนินงาน 299,747.8 293,479.3 280,401.44 1,250,000     820,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      รถบรรทุกขยะ 0 0 953,810 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 50,290 58,090 70,110 0 0 % 0 
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      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 0 100 % 200,000 

      

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคา

ซอมกลาง)  

0 0 0 200,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 50,290 58,090 1,023,920 200,000     200,000 

รวมงบลงทุน 50,290 58,090 1,023,920 200,000     200,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 350,037.8 772,529.3 1,734,281.44 1,888,840     1,578,240 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 3,286,283.67 2,801,926.77 3,736,876.23 9,955,490     7,526,500 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร 26,568 44,800 20,000 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

ของ องคการบริหารสวนตําบลครุะ 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการจัดงานวันแตงโมและ

ของดีอําเภอคุระบุร ี
65,000 80,000 60,000 100,000 -40 % 60,000 

      
คาใชจายในการดําเนินการประชุมหรือ

สัมมนากิจกรรมเวทีประชาคม/ชุมชน 
14,419 16,909 0 30,000 -100 % 0 
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คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

0 0 20,000 0 0 % 0 

      โครงการปองกันสถาบันสําคญัของชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว 
0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

      
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง

ความเขมแข็งของครอบครัว 
0 0 0 50,000 -50 % 25,000 

      
โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลครุะ 
0 0 0 100,000 -50 % 50,000 

      

โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลครุะประจําป 

2560 (จังหวัดเคลื่อนท่ี) 

0 47,536 0 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผู

พิการ 
0 0 0 50,000 -50 % 25,000 

      
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีและ

ประชาชนท่ัวไป 
0 0 0 50,000 -50 % 25,000 

      

เพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลคุ

ระ ภายใตโครงการ "คืนฟาใส ใหกลา

ตะวัน" 

0 0 0 100,000 -100 % 0 
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รวมคาใชสอย 105,987 189,245 100,000 540,000     295,000 

รวมงบดําเนินงาน 105,987 189,245 100,000 540,000     295,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน 105,987 189,245 100,000 540,000     295,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 105,987 189,245 100,000 540,000     295,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 54,000 100 % 108,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายในการจัดกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคี

ของประชาชนในชุมชน 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการดําเนินโครงการแขง

กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสมัพันธ 
0 0 0 40,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน

กีฬา 
81,065 162,383 171,974 65,000 7.69 % 70,000 

      
คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน

กีฬาเช่ือมความสมัพันธ  
0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน

กีฬาทองถ่ินสัมพันธ 
0 0 0 0 100 % 50,000 
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คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน

ฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพติด“องคการ

บริหารสวนตําบลคุระคัพ” ครั้งท่ี 2

ประจําป 2562       

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      

โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน 

องคการบริหารสวนตําบลครุะคัพ 

“ตานยาเสพติด” ครั้งท่ี 3 ประจําป 

2563 

0 0 0 0 100 % 150,000 

รวมคาใชสอย 81,065 162,383 171,974 459,000     378,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0 0     80,000 

รวมงบดําเนินงาน 81,065 162,383 171,974 459,000     458,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 81,065 162,383 171,974 459,000     458,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 215,000 -100 % 0 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    -54-      

      คาใชจายการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา 25,000 20,000 29,500 30,000 -100 % 0 

      
คาใชจายการจัดกิจกรรมวันสงกรานต/

วันผูสูงอาย ุ
28,263 30,495 37,800 60,000 -100 % 0 

      
คาใชจายการจัดกิจกรรมวันสารทเดือน

สิบ 
80,000 40,000 0 40,000 -100 % 0 

      
คาใชจายการจัดกิจกรรมวันออก

พรรษา 
50,000 50,000 0 50,000 -100 % 0 

      คาใชจายในการจัดงานวันลอยกระทง 98,965 0 0 100,000 -100 % 0 

      

คาใชจายในกิจกรรมโครงการเก่ียวกับ

การสนับสนุนสงเสรมิทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีทองถ่ิน 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      

โครงการเก่ียวกับการสนับสนุนสงเสริม

ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 

ประเพณีทองถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการจดักิจกรรมประเพณีวันสารท

เดือนสิบ 
0 0 0 0 100 % 40,000 

      
โครงการจดังานประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 
0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการจดังานเมาวลิด 0 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการจดัอบรมจริยธรรม 0 0 0 50,000 -60 % 20,000 

      โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข 0 0 0 0 100 % 50,000 
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โครงการสืบสานประเพณีชักพระเน่ือง

ในวันออกพรรษา 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการสืบสานประเพณีวันลอย

กระทง 
0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต

และวันผูสูงอาย ุ
0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 282,228 140,495 67,300 635,000     480,000 

รวมงบดําเนินงาน 282,228 140,495 67,300 635,000     480,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 330,000 200,000 200,000 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปน

สาธารณประโยชน 
0 0 0 230,000 21.74 % 280,000 

รวมเงินอุดหนุน 330,000 200,000 200,000 230,000     280,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 330,000 200,000 200,000 230,000     280,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 612,228 340,495 267,300 865,000     760,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 693,293 502,878 439,274 1,324,000     1,218,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน               

  งบลงทุน               

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               
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โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน อบต.คุ

ระ หมูท่ี 11 ตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 4,680,000 

      
โครงการคาชดเชยสญัญาแบบปรบั

ราคาได (k) 
0 0 0 0 100 % 10,000 

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายซอย

แพปลาแพรกซาย หมูท่ี 3 ตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 480,000 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0     5,170,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     5,170,000 

รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 0 0     5,170,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0     5,170,000 

แผนงานการเกษตร               

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายการดําเนินงานสงเสริมการ

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

28,750 0 0 0 0 % 0 

      

คาใชจายในการดําเนินโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริและพระราช

เสาวนีย 

30,000 42,518 30,000 30,000 -100 % 0 
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คาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง 

แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิแหลงทองเท่ียว

และปรับปรุงทัศนียภาพ และการ

สงเสริมการแกไขปญหาโลกรอน 

48,527 86,236 24,860 50,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนสองขางทาง

ถนนในพ้ืนท่ีตําบลคุระ 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการปลูกปาในชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการสงเสริมการดําเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการสงเสริมและแกปญหาภาวะ

โลกรอน 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลง

พลับพลึงธาร 
0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 107,277 128,754 54,860 130,000     250,000 

รวมงบดําเนินงาน 107,277 128,754 54,860 130,000     250,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 107,277 128,754 54,860 130,000     250,000 

รวมแผนงานการเกษตร 107,277 128,754 54,860 130,000     250,000 

แผนงานการพาณิชย               

งานกิจการประปา               
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  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 138,120 1.91 % 140,761 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -33.75 % 15,900 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 405,567.74 440,760 377,760 337,440 0 % 337,440 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 53,354.83 60,000 53,000 48,000 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 458,922.57 500,760 430,760 547,560     542,101 

รวมงบบุคลากร 458,922.57 500,760 430,760 547,560     542,101 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 66,400 20,280 30,520 100,000 -40 % 60,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 66,400 20,280 30,520 160,000     90,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 88,900 114,410.09 175,597.2 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 300,000 0 % 300,000 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 30,080 0 100,000 -70 % 30,000 
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    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,300 2,060 750 100,000 0 % 100,000 

รวมคาใชสอย 91,200 146,550.09 176,347.2 520,000     440,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 21,714 20,731 7,924 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุกอสราง 169,892 77,788 83,803 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,460 50,000 -40 % 30,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,667.4 4,281.2 5,008.82 50,000 -40 % 30,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,000 0 34,500 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุอ่ืน 30,700 10,190 9,838.65 100,000 0 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 256,973.4 112,990.2 142,534.47 600,000     560,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 377,438.61 336,926.6 388,530.27 600,000 0 % 600,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 377,438.61 336,926.6 388,530.27 600,000     600,000 

รวมงบดําเนินงาน 792,012.01 616,746.89 737,931.94 1,880,000     1,690,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภณัฑ               

    ครุภณัฑการเกษตร               

      ปมสูบนํ้าบอบาดาล (Submersible) 0 0 116,060 85,000 -23.53 % 65,000 

      ปมสูบนํ้าแบบหอยโขง 0 0 0 0 100 % 13,000 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      กลองถายภาพ 6,590 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑอ่ืน               

      ปมสูบนํ้าบอบาดาล (Submersible) 107,000 0 0 0 0 % 0 
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    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 23,580 0 17,125.35 0 0 % 0 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 0 100 % 100,000 

      

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคา

ซอมกลาง) 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 137,170 0 133,185.35 285,000     178,000 

รวมงบลงทุน 137,170 0 133,185.35 285,000     178,000 

รวมงานกิจการประปา 1,388,104.58 1,117,506.89 1,301,877.29 2,712,560     2,410,101 

รวมแผนงานการพาณิชย 1,388,104.58 1,117,506.89 1,301,877.29 2,712,560     2,410,101 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 143,148 202,974 191,818 226,102 1 % 228,363 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 8,200 32.93 % 10,900 

    เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 0 7,369,000 7,835,000 9,261,600 0.28 % 9,287,400 

    เบ้ียยังชีพคนพิการ 0 1,537,600 1,780,000 1,929,600 12.19 % 2,164,800 

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 102,000 96,000 89,000 102,000 35.29 % 138,000 

    สํารองจาย 140,313 678,505 455,764 1,000,000 0 % 1,000,000 

    รายจายตามขอผูกพัน 300,000 350,000 375,000 0 0 % 0 

      รายจายตามขอผูกพัน 0 0 0 475,000 -11.58 % 420,000 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท.) 
270,956 232,740 313,770 313,920 13.63 % 356,700 

รวมงบกลาง 956,417 10,466,819 11,040,352 13,316,422     13,606,163 

รวมงบกลาง 956,417 10,466,819 11,040,352 13,316,422     13,606,163 

รวมงบกลาง 956,417 10,466,819 11,040,352 13,316,422     13,606,163 

รวมแผนงานงบกลาง 956,417 10,466,819 11,040,352 13,316,422     13,606,163 

รวมทุกแผนงาน 24,611,512.79 37,630,062.89 38,538,487.47 57,892,000     62,670,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารงานสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 62,670,000.- บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด เงินอุดหนุนทั่วไป  

แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 

เงินเดือนนายก / รองนายก 

         - เ พื่ อ จ า ย เ ป น เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น ร า ย เ ดื อ น น า ย ก อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น

ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 21,120 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และเงินคาตอบแทนรายเดือน

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  

         - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน

อยางอ่ืนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557      

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก  

          - เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 

          - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน

อยางอ่ืนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตํ าแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล                        

จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900.- บาท จํานวน 12 เดือน และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง        

รองนายกฯ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 950.- บาท จํานวน 12 เดือน  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน

อ่ืนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

รวม 13,019,340.- บาท 

รวม 7,971,660.-  บาท 

รวม  3,053,880.- บาท 

จํานวน 532,080.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน    45,600.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน    45,600.- บาท 
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เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล          

พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ  

         - เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ 

ละ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 

         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน

อยางอ่ืนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

 

 

 

จํานวน    90,720.- บาท 

 

 

 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา สมาชิก

สภาองคกรบริหารสวนตําบล 

         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน

อยางอ่ืนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

        เงินเดือน (ฝายประจํา) 

         เงินเดือนพนักงาน 

            - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 10 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

              1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

              3) หัวหนาสํานักงานปลัด                4) หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

5) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        6) นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

              7) นิติกรปฏิบัติการ                       8) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

              9) เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        10) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 

            - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง เจาพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน 

            - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการให

พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว 

 

จํานวน 2,339,880.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม   4,917,780.- บาท 

จํานวน 2,865,480.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 101,040.-  บาท 
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  เงินประจําตําแหนง 

  - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่

กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง อัตราเดือนละ             

7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน 

2) เงินประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ หัวหนาสํานักงานปลัด 

อัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

3) เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ1,500.-บาท จํานวน           

12 เดือน 

          คาจางลูกจางประจํา 

          - เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงตําแหนงคาจางลูกจางประจํา  

ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด 

         คาตอบแทนพนักงานจาง  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง สําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทัว่ไป ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 10 อัตรา ดังนี้ 

         1) พนักงานขับรถยนตสวนกลาง             2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 

         3) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก      4) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

         5) ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว  6) พนักงานขับเรือยนต                         

         7) ภารโรง                                      8) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา  

         เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

สวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

    งบดําเนินงาน 

      คาตอบแทน 

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         1) คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 100,000 บาท 

            - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ

จางและผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน

ทางวินัยคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) 

ที่มาจากบุคคลภายนอก เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ิน (เงินรางวัลประจําป) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตลอดจนคาตอบแทนอ่ืนๆ 

ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติและระเบียบกฎหมายรองรับและกําหนดใหสามารถเบิกจายได 

 

 

จํานวน  186,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน  260,280.- บาท 

 

 

จํานวน 1,336,920.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 168,060.-  บาท 

 

 

 

รวม 4,304,000.- บาท 

รวม 524,000.-   บาท 

จํานวน 244,000.- บาท 
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           2) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน จํานวน 144,000 บาท 

              - เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน หรือ

คาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

              - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง เงินตอบแทนเจาหนาที่ใน

การเลือกตั้ง เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตลอดจนคาตอบแทน

อ่ืนๆ ที่มีหนังสือสั่งการหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ 

         คาเบี้ยประชุม 

         - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมเก่ียวกับการสอบในการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 

อบต. ตลอดจนคาเบี้ยประชุมที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ     

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

         - เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 

         - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559 

         คาเชาบาน  

          - เพื่อจายเปนคาเชาบานพักใหพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

          - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําที่มี

สิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

   คาใชสอย  

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

          รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

           - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-   บาท 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 160,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

รวม 2,440,000.-  บาท 

 

จํานวน 500,000.-  บาท 
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หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ

ตางๆ คารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน หรือคาจางเหมาบริการที่จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับ

ภารกิจและกิจการของ อบต. ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

          รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

          - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคลที่ มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่รวม

ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือกิจการอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนของทองถ่ิน โดยตั้งจายไดไมเกิน 

1% ของรายไดจริงของงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงิน

จายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู อุทิศให โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 

0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548                        

          - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือประชุมตางๆ ที่เก่ียวของเพื่อจายเปนคา

รับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 

กรกฎาคม 2548 

      รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

           คาใชจายคาของขวัญ พวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลาและพวงหรีด ฯลฯ  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายคาของขวัญ คาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลาและพวงหรีด ฯลฯ  

ในวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 

           - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 

เร่ือง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 

           คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ  

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ เชน วันพอแหงชาติ, 

วันแมแหงชาติ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ, วันชาติ ฯลฯ 

            - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 75 ลําดับที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 300,000 บาท 
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           คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ คาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ 

และรายจายที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

           คาใชจายในการเลือกตั้ง  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. คาตอบแทน

คณะกรรมการ คาวัสดุสําหรับการเลือกตั้ง ฯลฯ 

           - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

เร่ือง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

ทองถ่ิน 

           โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหาร 

สวนตําบลคุระ 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุระ ผูนําชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 86 ลําดับที่ 5  

           โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผน  

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

เพื่อจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด

ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนอ่ืนๆ ที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของ อบต.คุระ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

            2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 19 

มกราคม 2562 

            3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 

พฤษภาคม 2562 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 85 ลําดับที่ 1 

 

 

 

จํานวน 350,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 500,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 500,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 
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          คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

          - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

     คาวัสดุ  

          วัสดุสํานักงาน  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แฟม กระดาษ

ถายเอกสาร สมุด ปากกา ตรายาง หมึก ดินสอ ไมบรรทัด พานพุม รูปพระฉายาลักษณ พวงมาลา 

ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมี

อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ฟวส 

สวิทซไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา แบตเตอร่ีแหง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

          วัสดุงานบานงานครัว  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมี

อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมกวาด 

แปรง เขง สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

          วัสดุกอสราง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการ

ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมตางๆ ทินเนอร 

สี สังกะสี ปูนซีเมนต หิน ทราย อิฐ ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

          วัสดุยานพาหนะและขนสง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ

ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน 

แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปน สายไมล หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

           วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ

ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใช

ปฏิบัติในสํานักงาน เชน คานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต รถยนต         

เรือยนต เรือกูภัย รถดับเพลิง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

รวม 860,000.-  บาท 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-   บาท 

 

 

 

 

จํานวน 40,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 200,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 300,000.-  บาท 
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           วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ

ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใช

ปฏิบัติในสํานักงาน เชน คาฟลมถายรูป คาอัดลางขายภาพ เทปบันทึกเสียง วารสาร ฯลฯ ตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

           วัสดุคอมพิวเตอร  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมี

อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่ใชปฏิบัติใน

สํานักงาน เชน ตลับผงหมึก ซีดีรอม แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมาส เคร่ืองอานและ

บันทึกขอมูล และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

    คาสาธารณูปโภค  

          คาไฟฟา  

          - เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ที่สาธารณะ และสถานที่ตางๆ  ที่เปนทรัพยสินของ อบต. ฯลฯ 

          คาบริการโทรศัพท  

          - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายรวมถึงคาใชจาย

เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชา

เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

          คาบริการไปรษณีย  

          - เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย 

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และ

อ่ืนๆ ที่เขารายจายลักษณะประเภทนี้ ฯลฯ 

          คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

          - เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุสื่อสาร  

คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคา

สื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึง

คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ 

  งบลงทุน  

      คาครุภัณฑ  

         ครุภัณฑสํานักงาน 

         เกาอ้ีทํางาน  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 3,000 บาท มี

ลักษณะแบบมีพนักพิง มีที่วางแขน คันโยกปรับระดับ สามารถโยกเอนได และลอหมุน ซึ่งไมปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 150,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

รวม 480,000.- บาท 

จํานวน 300,000.-  บาท 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 743,680.-   บาท 

รวม 743,680.-  บาท 

 

จํานวน 15,000.-   บาท 
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         เกาอ้ีทํางานผูบริหาร  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางานสําหรับผูบริหาร จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท มี

ลักษณะแบบมีพนักพิงสูง มีที่วางแขน สามารถโยกเอนและหมุนไดรอบตัว ปรับระดับความสูงของ

เกาอ้ีได และลอหมุน ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขอ

อนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

         เคร่ืองปรับอากาศ  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง สําหรับหองผูบริหาร 

จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี ้

         1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู 

         2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 

        - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 

        จัดซื้อโพเดี้ยม  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโพเดี้ยม จํานวน 2 ตัว รายละเอียด ดังนี้ 

        1. โพเดี้ยมแบบทึบ มีชั้นโลงสําหรับวางของเอนกประสงค พรอมรูรอยสายไฟกลม ขนาดไม

นอยกวา 60×50×120 จํานวน 1 ตัว 

        2. โพเดี้ยมแบบฉลุลาย ขนาดไมนอยกวา 50 × 60×120 จํานวน 1 ตัว 

        - เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดซื้อในราคาทองตลาด 

        ชุดรับแขก  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด สําหรับหองผูบริหารและหองปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติ

จัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

        ตูเก็บเอกสาร  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร สําหรับหองผูบริหาร จํานวน 1 ตัว ทรงสูง ดานบนเปดโลง 

ดานลางมีลิ้นชัก ซ่ึงไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติ

จัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

        โตะทํางาน  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว ขนาดไมนอยกวา 3.5 ฟุต มีลิ้นชักเก็บ

ของดานขวา พรอมลิ้นชักกลาง ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

        โตะทํางานผูบริหาร  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานของผูบริหารแบบตวัแอล จํานวน 2 ตัวๆ ละ 20,000 บาท 

ขนาดไมนอยกวา 2 เมตร ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขอ

อนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

 

จํานวน 10,000.-    บาท 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 5,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 8,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 5,990.- บาท 

 

 

 

จํานวน 40,000.- บาท 
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         ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

         เคร่ืองบันทึกเสียง  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใชในการบันทึกการ

ประชุมในภารกิจงานของอบต. มีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ 

         1) ความจุในตัวเคร่ืองไมนอยกวา 4 GB พรอมชองใส MicroSD 

         2) สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรได Direct USB งายตอการใชงาน 

         3) รูปแบบการบันทึกเสียง Linear PCM/MP3 หรือดีกวา 

         4) รองรับการเลนไฟลเสียง PCM/Mp3/WMA/AAC หรือดีกวา 

         5) มี Intelligent Noise Cut ลดเสียงรบกวนขณะฟง ขณะบันทึก 

         6) มี Digital VOR เร่ิมบันทึกเสียงอัตโนมัติเมื่อมีเสียงเกิดข้ึน 

         7) สามารถปรับการบันทึกเสียงไดทั้งวงกวางและวงแคบ 

         - ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตาม

ราคาในทองตลาด 

         ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

         กลองถายรูปดิจิตอล  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ความละเอียดไมนอยกวา 

20 ลานพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว สามารถสงภาพผาน Bluetoothและ ระบบ Wifi ได พรอม

กระเปาบรรจุกลอง ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติ

จัดซื้อตามราคาในทองตลาด 

         โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) สําหรับหองผูบริหาร จํานวน 1 เคร่ือง 

มีคุณลักษณะ พอสังเขปดังนี้ 

         1) ระดบัความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 

         2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่าํ 32 นิ้ว 

         3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

         4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 

         5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 

         6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

          - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 

         ครุภัณฑงานบานงานครัว 

         ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด สําหรับติดตั้งหองทํางานผูบริหาร 

ซ่ึงไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน

ทองตลาด 

 

 

จํานวน 5,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 26,990.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 7,300.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 
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        ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

        คอมพิวเตอรโนตบุกหนาจอแบบทัชสกรีน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกหนาจอแบบทัชสกรีน จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อรองรับงานระบบการบริหารงานบุคคล มีคุณลักษณะพื้นฐาน 

        1) ขนาดจอไมนอยกวา 14 นิ้วความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล 

        2) มีปากกา รองรับการใชงานปากกาและ Multi-touch 

        3) หนวยประมวลผล ทํางานแบบ 4 Core/8 Thread 

        4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

        5) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

        6) มีชองเชื่อมตอของ USB 3.1 หรือดีกวา ไมนอยจํานวน 2 ชอง 

        7) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

        - เนื่องจากไมปรากฏตามเกณฑราคากลางมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร จึงขอจัดซ้ือใน

ราคาทองตลาด 

        เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน        

3 เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท สําหรับใชงานธุรการและงานจัดการงานทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

           - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

           - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

           - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

          1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

          2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจาหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

           - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

           - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

           - มีแปนพิมพและเมาส 

 

 

จํานวน 25,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 69,000.- บาท 
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           - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

           - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)และ Bluetooth 

       - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

       เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง มี

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

            1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

            2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย 

           - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixelและมีขนาดไมนอยกวา 

12 นิ้ว 

           - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

           - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

        - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

        เคร่ืองสํารองไฟฟา  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

       1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

       2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

       จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 

 

 

 

 

จํานวน 22,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 11,600.- บาท 
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       อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 

4 เคร่ืองๆละ 700บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

          - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 7816 ได 

          - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 

          - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 

          - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

          เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2561 

          2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 

        - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

       - เพื่อจายเปนคาการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ และคาบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เรือยนต ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

งานบริหารงานคลัง  

  งบบุคลากร  

     เงินเดือน (ฝายประจํา)  

        เงินเดือนพนักงาน  

        - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 6 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

        1) ผูอํานวยการกองคลัง                       2) หัวหนาฝายการเงิน 

        3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี             4) เจาพนักงานพัสดุ 

        5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได                 6) เจาพนักงานธุรการ 

        เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน  

        - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 4 อัตรา คือ เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจา

พนักงานพสัดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได และเจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน 

 

จํานวน 2,800.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 400,000.- บาท 

 

 

 

รวม 4,505,260.- บาท 

รวม 2,950,140.- บาท 

รวม 2,950,140.-  บาท 

จํานวน 2,112,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 96,000.- บาท 
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        เงินประจําตําแหนง  

        - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่

กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

        1) เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน 

        2) เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จํานวน 12 เดือน 

       คาตอบแทนพนักงานจาง  

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 

      1) ผูชวยเจาพนกังานพัสดุ                 2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

      3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   4) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

      - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล    

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน  

    คาตอบแทน  

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและ

ผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณ คณะกรรมการสอบทางวินัย 

คาตอบแทนและเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตลอดจน

คาตอบแทนอ่ืนๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ 

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

        - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 

        คาเชาบาน  

        - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดตามระเบียบฯ 

        เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

        - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดตาม

ระเบียบฯ 

 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 590,400.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 91,740.-   บาท 

 

 

 

รวม 1,413,000.-  บาท 

รวม 340,000.-   บาท 

จํานวน 250,000.-   บาท     

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 

 

จํานวน 10,000.-   บาท 
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คาใชสอย  

     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

          รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

          - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทกุ 

คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท หรือคาจางเหมาบริการที่

จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับภารกิจและกิจการของ อบต. คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี  

คาโฆษณาและเผยแพร ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม

ตางๆ หรือคาจางเหมาบริการที่จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับภารกิจและกิจการของ อบต. ฯลฯ 

     รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

          คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา

ที่พักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางตามภารกิจ 

          คาใชจายในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมประเภทตางๆ  

นอกสถานที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลคุระ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 13 

          โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายโดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคการบริหารสวนตําบล และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได เชน จัดทําฐานขอมูล

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนด  

          - เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี ้

         1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 

         2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2551 

         3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 

         4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่19 กุมภาพันธ 2561 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 13  

        คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

        - เพื่อจายเปนคาบํา รุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ เปนทรัพยสินของ อบต. เชน  

เคร่ืองคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต เคร่ืองปรับอากาศ ตู โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 

 

 

 

รวม 900,000.-   บาท 

 

จํานวน 400,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 120,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 
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    คาวัสดุ  

         วัสดุสํานักงาน  

         - เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ ที่เปนวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา 

ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด แบบพิมพ ใบเสร็จรับเงิน โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 

         วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

            - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิทซไฟฟา เทปพันสายไฟ ฯลฯ 

         วัสดุงานบานงานครัว  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ ที่เก่ียวของกับงานครัว เชน แปรง ไมกวาด  

นํ้ายาทําความสะอาดพื้น ฯลฯ 

         วัสดุยานพาหนะและขนสง  

         - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถจักรยานยนตของกองคลัง เชน นํ้ามัน

เบนซิน นํ้ามันแกสโซฮอล 91,95 นํ้ามันเคร่ือง ยางนอก ยางใน สายไมล หัวเทียน ฯลฯ 

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถจักรยานยนตของกองคลัง 

เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันแกสโซฮอล 91,95 นํ้ามันเคร่ือง ฯลฯ 

         วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถานไฟ กระดาษเขียน โปสเตอร พูกัน ฯลฯ 

         วัสดุคอมพิวเตอร  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนแผนดิสกเก็ต โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ

ซอฟตแวร ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท เมาส แปนพิมพ ตลับผงหมึก สําหรับ

เคร่ืองพิมพ ฯลฯ 

   งบลงทุน  

     คาครุภัณฑ  

         ครุภัณฑสํานักงาน 

         เกาอ้ีทํางาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว เพื่อใชในการปฏิบัติงานของฝายการเงิน

และบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           1. เกาอ้ีพนักพิงสูง 

           2. ปรับระดับสูง-ต่ํา ได มีที่ทาวแขน ขาลอเลื่อน 

           3. บุหนังเทียม 

         - เนื่องจากไมไดกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาราคาที่

สืบไดในทองตลาด 

 

 

 

รวม 173,000.-   บาท 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

จํานวน 3,000.-   บาท 

 

จํานวน 2,000.-   บาท 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 6,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 2,000.-   บาท 

 

จํานวน 90,000.-  บาท 

 

 

 

รวม 142,120.-   บาท 

รวม 142,120.-   บาท 

 

จํานวน 3,600.-   บาท 
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         เกาอ้ีสํานักงาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,690บาท เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานของงานพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           1. เกาอ้ีพนักพิงต่ํา 

           2. ปรับระดับสูงต่ําได มีที่ทาวแขน ขาลอเลื่อน 

           3. หุมหนังเทียม 

         - เนื่องจากไมไดกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาราคาที่

สืบไดในทองตลาด 

         โตะทํางานเหล็ก  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,990 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของงานจัดเก็บและพัฒนารายได งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และฝายการเงินและบัญชี โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

           1. เปนโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 3.5 ฟุต 

           2. มีลิ้นชักเก็บของดานขวา พรอมลิ้นชักกลาง 

         - เนื่องจากไมไดกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาราคาที่

สืบไดในทองตลาด 

         ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน       

2 เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท มีคุณสมบัติพื้นฐาน 

            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

            - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

            - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

            1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจาํแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

            2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

            - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

            - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

            - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

 

จํานวน 10,760.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 23,960.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 46,000.-  บาท 
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            - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

            - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

            - มีแปนพิมพและเมาส 

            - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 

            - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

        - โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

        เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

            1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

            2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด

ไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

           - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixelและมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

           - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

           - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

        - โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 22,000.-  บาท 
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        เคร่ืองสํารองไฟฟา  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

            1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

            2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

        - โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562            

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

         - เปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. 

รถจักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

 

                                                     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

   งบบุคลากร  

       เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 1 ตําแหนง คือ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก จํานวน 

12 เดือน 

          คาตอบแทนพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 2 อัตรา คือ พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 

ตําแหนง 

          เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

      คาตอบแทน  

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิก อปพร., หนวยกูภัยทางทะเล,OTOS, ผูปฏิบัติการดาน

การแพทยฉุกเฉิน เปนตน เชน คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาอาหารและเคร่ืองดื่ม เมื่อปฏิบัติภารกิจ

เก่ียวกับราชการ ฯลฯ       

 

 

จํานวน 5,800.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 

 

 

 

 

รวม 1,378,500.-  บาท 

รวม 425,400.-  บาท 

รวม 425,400.-   บาท 

จํานวน 185,400.- บาท 

 

 

 

จํานวน 216,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 24,000.-  บาท 

 

 

 

รวม 620,000.-   บาท 

รวม 100,000.-   บาท 

จํานวน 100,000.-   บาท 
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      คาใชสอย  

         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

             คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ (ปใหม,สงกรานต) เชน คาอาหาร,คาเคร่ืองดื่ม,คาปายประชาสัมพันธ,คาตอบแทน

สําหรับเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

            1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 

กันยายน 2557 

            2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2561 

            3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2562 

            4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 

เมษายน 2562 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 6         

  คาวัสดุ  

       วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา, สายไฟฟา,ถานวิทยุมือถือ ,ไฟฉาย, กระบองไฟ 

ฯลฯ สําหรับงานภารกิจหนวยกูภัยทะเลชุมชน 2 คุระ (ศูนยกระเบน) และงาน อปพร. รวมทั้งงาน

การรักษาความสงบภายในและอ่ืนๆ ฯลฯ 

       วัสดุยานพาหนะและขนสง  

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับสินทรัพย ไดแก รถยนตกระบะ, เรือยาง

,เรือ RIB ฯลฯ สําหรับหนวยกูภัยทะเลชุมชน 2 คุระ (ศูนยกระเบน) งาน อปพร. และงานการรักษา

ความสงบภายใน อ่ืนๆ เชน กระจกมองขาง,สัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 

       วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

        - เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑตางๆ สําลีและผาพันแผล แอลกอฮอล ถุงมือแพทย ฯลฯ สําหรับ

ใชในงานภารกิจหนวยกูภัยทะเลชุมชน 2 คุระ (ศูนยกระเบน) และงานภารกิจอ่ืนๆ 

        วัสดุอ่ืน  

        - เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมสามารถจําแนกหมวดได เชน กระปองคารบอน, วัสดุดําน้ํา     

ที่ใชสําหรับในงานภารกิจหนวยกูภัยทะเลชุมชน 2 คุระ (ศูนยกระเบน) ฯลฯ     

 

 

 

 

รวม 100,000.-   บาท 

 

จํานวน 100,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 420,000.-   บาท 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 200,000.-  บาท 
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   งบลงทุน  

     คาครุภัณฑ  

         ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

           - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

           - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

           - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

          1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

          2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

          - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

         - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

         - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน     

1 หนวย 

         - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

         - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

         - มีแปนพิมพและเมาส 

         - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา  21 นิ้ ว  ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 

         - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

       - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

       เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

          - เปนเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

 

รวม 333,100.-   บาท 

รวม 333,100.-   บาท 

 

จํานวน 23,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 4,300.-   บาท 
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          - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

          - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 

          - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

          - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 

          - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

        - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

        เคร่ืองสํารองไฟฟา  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน 

          - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

          - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

        - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

     - เพื่อจายเปนคาการประกอบการ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ และคาบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เรือกูภัย เรือยนต ฯลฯ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

  งบดําเนินงาน  

    คาตอบแทน  

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก อปพร. ที่มาชวยเหลือการปฏิบัติงานหรือชวยเหลือ

ผูประสบภัยตางๆ และปฏิบัติงานตามคําสั่งของศูนย อปพร. ฯลฯ 

       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน

จางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ฯลฯ เปนกรณีเรงดวน

ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 5,800.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

 

รวม 410,000.-   บาท  

รวม 410,000.-   บาท 

รวม 100,000.-   บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 
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     คาใชสอย  

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการฝกซอมแผนบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพ้ืนที่

ตําบลคุระ 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการฝกซอมแผนบรรเทาสาธารณภัยตางๆ 

เชน คาอาหารเคร่ืองดื่ม คาเอกสารประชาสัมพันธ คาแผนพับ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน  ๆที่จําเปน ฯลฯ 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาที่ 94 ลําดับที่ 2 

        คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) เชน คาอาหารเคร่ืองดื่ม คาเอกสารประชาสัมพันธ คาแผนพับ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน  ๆทีจ่ําเปน ฯลฯ 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 94 ลําดับที่ 2 

        คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

        - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. ไดแก รถดับเพลิงของ      

อบต.คุระ อุปกรณสําหรับใชปฏิบัติงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ฯลฯ เพื่อให

สามารถใชงานไดตามปกต ิ

     คาวัสดุ  

         วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

         - เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวทิยุ เชน กระบองไฟ ไฟฉาย สําหรับสมาชิก อปพร. และ

อาสาสมัครภาคประชาชน ฯลฯ 

          วัสดุเคร่ืองแตงกาย  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย เชน ชุดสะทอนแสง ชุดดับเพลิงและเคร่ืองแตง

กายที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานดับเพลิง คาตัดเคร่ืองแตงกายของ อปพร. ฯลฯ 

          วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เชน สายสงน้ํา หัวฉีดน้ํา ทอดูดน้ํา ฯลฯ 

                                     แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

   งบบุคลากร  

         เงินเดือน (ฝายประจํา)  

         เงินเดือนพนักงาน  

         - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล  

โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 3 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

        1) ผูอํานวยการกองการศึกษา                 2) หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

        3) นักวิชาการศึกษา 

 

 

รวม 210,000.-   บาท 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-   บาท 

 

 

 

รวม 100,000.- บาท 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

รวม 1,378,840.- บาท 

รวม 975,840.-  บาท 

รวม 975,840.-  บาท 

จํานวน 915,840.- บาท 
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        เงินประจําตําแหนง  

        - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่

กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

       1) เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน 

        2) เงินประจําตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา อัตราเดือนละ 1,500.- บาท จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

     คาตอบแทน  

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง

และผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบทาง

วินัย คาตอบแทน และเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 

ตลอดจนคาตอบแทน อ่ืน ๆ ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ                                  

       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล 

ลูกจ างประจําและพนักงานจางที่ ได รับอนุมัติ ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ

วันหยุดราชการ 

       - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2550เร่ืองการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        คาเชาบาน  

        - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 

        - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562       

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ ผูมี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

         - ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    

   คาใชสอย  

     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

       - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการ

จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ)  

 

จํานวน 60,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 353,000.-  บาท 

รวม 110,000.-  บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 170,000.-  บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา 

คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือมาประชุมสัมมนาตางๆ รวมถึงเจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่ง

รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร, คาอาหารวาง, คาเคร่ืองดื่ม, คาของชํารวย, คา

ของขวัญ ฯลฯ คาเลี้ยงรับรองในประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือคณะอนุกรรมการที่

ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือการประชุมระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และ

คาใชจายในการรับเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จพระมหากษัตริยพระราชินี รัชทายาท และ

พระบรมวงศานุวงศ 

    รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง

ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. เชน , เคร่ืองคอมพิวเตอร, 

โตะ, ตู ฯลฯ 

   คาวัสดุ  

         วัสดุสํานักงาน  

         - เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ ที่เปนวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 

แฟม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพฯลฯ ใหกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

         วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

         - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน

และสี ฟลม เมมโมร่ีการด ฟลม สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป) ตาม

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

         1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง

การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

         2) หนังสือกรมปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน

2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 70,000.-   บาท 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

รวม 73,000.-  บาท 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 3,000.-   บาท 
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        วัสดุคอมพิวเตอร  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน 

หมึกพิมพ แผนกรองแสง แผนดิสก เมาส ซอฟแวร โปรแกรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 

  งบลงทุน  

   คาครุภัณฑ  

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

        - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. เชน เคร่ือง

พิมพดีด, เคร่ืองอัดสําเนา, เคร่ืองคอมพิวเตอร, เคร่ืองถายเอกสาร, ตู, โตะ, ฯลฯ 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

    งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานครูองคการ

บริหารสวนตําบล โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 6 ตําแหนง คือ ครู อันดับ คศ.1 จํานวน  

12 เดือน 

          คาตอบแทนพนักงานจาง  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 7 อัตรา คือ 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 6 อัตรา และผูดูแลเด็ก 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

          เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

       คาตอบแทน  

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ

จางและผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบ

ทางวินัย คาตอบแทน และเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 

ตลอดจนคาตอบแทน อ่ืน ๆ ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

รวม 50,000.-   บาท 

รวม 50,000.-   บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

รวม 10,937,296.-  บาท 

รวม 2,508,080.-   บาท 

รวม 2,508,080.-   บาท 

จํานวน 1,431,560.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 1,009,560.- บาท 

 

 

 

จํานวน 66,960.-  บาท 

 

 

 

รวม 4,548,696.-  บาท 

รวม  110,000.-   บาท 

จํานวน 100,000.-  บาท 
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          เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

          - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ ผูมี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

         หมายเหตุ : ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   คาใชสอย  

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

         - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ

สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง

เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง

ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

         - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        1) พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

       รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

       คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

         (1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 

686,000 บาท 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาค 

เรียน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 140 คน 

 

จํานวน 10,000.-   บาท 

 

 

 

 

รวม 1,892,200.-  บาท 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 1,182,200.- บาท 
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         - เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

         1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

         2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2552 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

         4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 

         (2) เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ (คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 238,000 บาท 

         - (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 1,700 บาท/คน จํานวน

เด็กนักเรียน 140 คน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

         1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

         2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2552 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

         4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 
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        (3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการ

เรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จํานวน 158,200 บาท 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 

คาอุปกรณการเรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 5 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 140 คน ดังนี้ 

        1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 140 คน เปนเงิน 28,000 บาท 

        2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 140 คน เปนเงิน 28,000 บาท 

        3) คาเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 140 คน เปนเงิน 42,000 บาท 

        4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 140 คน เปนเงิน 60,200 บาท 

        - เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

        1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 

         (4) โครงการกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 100,000 บาท 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

เปนคาใชจายในโครงการกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง 

คาเคร่ืองเสียง คาปายโครงการ คาจางเหมา คาดอกไม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่ใชในการจัด 

กิจกรรม ฯลฯ               
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         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

          - เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของครูและ

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ

ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ          

         คาพาหนะสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ  

         - เพื่อจายเปนคาเดินทางคาพาหนะนําเด็กไปสงสถานพยาบาล 

         โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาอาหารและเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจาย

เก่ียวกับสถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ

คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคาร้ือถอน เชน 

เคร่ืองโปรเจคเตอร เคร่ืองเสียง เต็นท เวที คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจาง

เหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ 

คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด

หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด

หรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือ

แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการ

ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน 

         - ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

        1) พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

          - ตั้งจายจากเงินรายได 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 4 
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          โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ       

(งานจัดสวน) 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลคุระ โดยมีคาใชจายประกอบดวย ซื้อตนไม/ดอกไมตกแตงสวน ไมประดับ

,ดิน ,กระถางตนไม,สี และอุปกรณตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการในการ

ดําเนินโครงการ 

          - ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

         1) พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

         2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 6        

          โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ จัดซื้อจัดจางในการสรางสนามเด็กเลน 

เคร่ืองเลน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการในการดําเนิน

โครงการ 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 8 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. เชน เคร่ือง

คอมพิวเตอร, โตะ, ตู ฯลฯ 

   คาวัสดุ  

       วัสดุสํานักงาน  

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

       1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

       2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

       3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

      โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้ 

      (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 

          - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อ

นําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม

คุมคา ดังนี้ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น  

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

รวม 2,449,496.- บาท 

จํานวน 20,000.-  บาท 
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ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 

พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือ

แผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง 

กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

      (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

         - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 

น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท 

เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ

ไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือ

จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ                                          

       - เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

      2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

       วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น คาจัดซื้อฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟาบัลลารท 

ออโตเซลล ฯลฯ ในการซอมแซมไฟฟาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

       วัสดุงานบานงานครัว  

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้

      1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

      2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

      3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

      โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี ้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 35,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 35,000.-  บาท 
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           - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อ

นําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม

คุมคา ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวนํ้า จานรอง ถวยชาม 

ชอนสอม กระจกเงา โองนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตานํ้ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตี

ไขไฟฟา เคร่ืองปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดนํ้ารอน กระติดนํ้าแข็ง ถัง 

แกส เตา ฯลฯ 

        (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

             - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม

กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

        - เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

       1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

       2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

       คาอาหารเสริม (นม)  

       (1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 

268,268 บาท 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 140 คน อัตราคนละ 7.37บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือสั่งการ

ดังนี้ 

         1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

         2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        (2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,801,228 บาท 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 แหง อัตรา

คนละ 7.37บาท เด็กนักเรียน 940 คน จํานวน 260 วัน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
จํานวน 2,069,496.-  บาท 
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         1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

         2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

       วัสดุกอสราง  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอประปาและอุปกรณประปาตางๆ กระเบื้อง ปูนซีเมนต อิฐ ตะปู สี 

ฯลฯ เพื่อใชสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ หมูที่ 11 ตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา                                  

       วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับเคร่ืองตัดหญา เชนนํ้ามันเบนซิน 

นํ้ามันแกสโซฮอล 91,95 นํ้ามันเคร่ือง สําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 

คุระ ฯลฯ 

       วัสดุการเกษตร  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการ

ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืช เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ 

        วัสดุคอมพิวเตอร  

         - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี ้

         1. รายจายเพื่อประกอบข้ึนใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

         2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 

         3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

         4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

         โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้ 

         (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 

              - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือ

เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม

แลวไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

         (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

              - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 200,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 

(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ

เคร่ืองพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล ฯลฯ 

         (3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 

                     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืน

สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key 

board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub)  

แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)เปน

ตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard 

Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ 

         - เปนไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   คาสาธารณูปโภค  

        คาไฟฟา  

        - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระฯลฯ 

        คาบริการโทรศัพท  

        - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานของ ศพด. ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคุระ

และคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาหมายเลข คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

         คาบริการไปรษณีย  

         - เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซอดวงตราไปรษณียยากร คาธรรมเนียมการโอน

เงินในระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐและอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะ

รายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

         คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

         - เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับระบบ

อินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี ฯลฯ และคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 97,000.- บาท 

จํานวน 70,000.- บาท 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 5,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 12,000.-  บาท 
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   งบลงทุน  

      คาครุภัณฑ  

         ครุภัณฑสํานักงาน 

         เกาอ้ีทํางาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน ขาเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 62×65×86 ซม. จํานวน     

7 ตัว ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดซื้อในราคาทองตลาด 

         เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง ราคาที่กําหนดรวมคาติดตั้ง ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

เดือนธันวาคม 2561 

         โตะทํางาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานหนาโตะเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 1000*691*740 mm. 

จํานวน 7 ตัว ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดซื้อในราคาทองตลาด 

        ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

        หนาจอคอมพิวเตอร  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนาจอคอมพิวเตอร (Monitor) จํานวน 1 ตัว ขนาดหนาจอไมนอย

กวา 18.5 นิ้ว เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อราคาทองตลาด                                

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เชนคอมพิวเตอร ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  งบเงินอุดหนุน  

     เงินอุดหนุน  

        เงินอุดหนุนสวนราชการ 

        เงินอุดหนุนสวนราชการ  

        - อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 940 คน อัตราม้ือละ 20 

บาทตอคน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

 

 

รวม 120,520.-  บาท 

รวม 120,520.-  บาท 

 

จํานวน 14,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 21,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 32,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 3,520.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

รวม 3,760,000.-  บาท 

รวม 3,760,000.-  บาท 

 

จํานวน 3,760,000.-  บาท 
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        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

       6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 

 

                                 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

   งบดําเนินงาน 

      คาใชสอย  

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        โครงการธนาคารขยะ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการธนาคารขยะ ในพื้นที่ตําบลคุระ เพื่อสรางจิตสํานึกให

ประชาชนรูจักการคัดแยกขยะและนําขยะมาใชประโยชน 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 108 ลําดับที่ 2 

        โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จัดกิจกรรมอบรมให

ความรู และลงพื้นที่พนหมอกควันปองกันไขเลือดออก ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 98 ลําดับที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 440,000.-  บาท  

รวม 200,000.-  บาท 

รวม 200,000.-  บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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        โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอก

หญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 

        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 

เมษายน 2561 

        4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/1175 ลงวันที่ 25 

เมษายน 2561 

       5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561 

       6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

       7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 

2562 

       8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท019.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 

มีนาคม 2562 

       9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท019.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 

พฤษภาคม 2562 

       - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 96 ลาํดับที่ 1 

       โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ ภายใตกิจกรรม  

“แยกกอนทิ้ง” 

       - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการทิ้งขยะและคัดแยก

ขยะ ภายใตกิจกรรม “แยกกอนทิ้ง” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        1) พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง       

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

        2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 

2560 

        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 

        4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 

มีนาคม 2561 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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       5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ 2562 

       6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2562 

       7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 

มีนาคม 2562 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 109 ลําดับที่ 5     

   งบเงินอุดหนุน  

      เงินอุดหนุน  

       เงินอุดหนุนเอกชน 

       อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข  

        - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 12 หมูบาน 

หมูบานละ 20,000 บาท เปนไปตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2559 

        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2560 เร่ือง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 

มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพิ่มเติม 

        4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เงนิอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

                                  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

   งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 7 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

         1) ผูอํานวยการกองชาง                      2) หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

         3) วิศวกรโยธาชํานาญการ                   4) นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

         5) นายชางสํารวจ                            6) นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

         7) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 240,000.-  บาท 

รวม 240,000.-  บาท 

 

จํานวน 240,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 5,426,960.-  บาท 

รวม 2,899,560.- บาท 

รวม 2,899,560.- บาท 

จํานวน 1,851,960.-  บาท 
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         เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา คือ นายชางสํารวจ จํานวน 

12 เดือน 

         เงินประจําตําแหนง  

         - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่

กฎหมายกําหนด ดังนี้ 

        1) เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน 

        2) เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อัตราเดือนละ 1,500.- บาท 

จํานวน 12 เดือน 

        คาตอบแทนพนักงานจาง  

        - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 7 อัตรา ดังนี้ 

       1) ผูชวยนายชางเขียนแบบ                   2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

       3) ผูชวยนายชางโยธา                         4) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

       5) ผูชวยนายชางไฟฟา                        6) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 

        เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

        - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

  งบดําเนินงาน  

     คาตอบแทน  

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนคร้ังคราว ฯลฯ 

         คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับอนมุัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ 

         คาเชาบาน  

         - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ 

 

จํานวน 24,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 819,600.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 144,000.- บาท 

 

 

 

รวม 2,114,000.- บาท 

รวม 318,000.- บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 168,000.- บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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   คาใชสอย  

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

         -เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว

ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน 

คาใชจายในการดําเนินคดี คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตางๆ คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท 

(ยกเวนคาตูสาขา) คาเคร่ืองโทรศัพทพวงภายในและเคร่ืองโทรศัพทภายใน คาออกแบบ คาควบคุม

งาน ที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ฯลฯ 

         รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง

รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) พิธีเปดอาคารตางๆ ฯลฯ 

         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน

ตางๆ ฯลฯ 

         คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทองถิ่นดวยระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต.คุระ 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 13 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. เชน รถยนตกองชาง, รดตัก

หนา - ขุดหลัง, รถบรรทุกน้ํา, รถบรรทุก 6 ลอ, รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค, วัสดุตางๆ, 

อาคาร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

    คาวัสดุ  

         วัสดุสํานักงาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ, เคร่ืองเขียน, แบบพิมพ, เคร่ืองคํานวณเลข (Calculator) 

กระดานไวทบอรด, ตะแกรงวางเอกสาร, ตรายาง,ซอง ฯลฯ       

        วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

         - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ตูควบคุม ออโตเซลล ฯลฯ 

 

 

 

รวม 920,000.- บาท 

 

จํานวน 350,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 200,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 250,000.- บาท 

 

 

 

รวม 871,000.- บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 
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         วัสดุกอสราง  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมตางๆ, น้ํามันทาไม, ทินเนอร, สี, แปรงทาสี, ปูนซีเมนต, ปูนขาว, 

ทราย, อิฐหรือซีเมนตบล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร, ลูกดิ่ง, โถสวม, 

อางลางมือ ฯลฯ 

         วัสดุยานพาหนะและขนสง  

         - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตกองชาง, 

รถบรรทุก 6 ลอ, รถบรรทุกน้ํา, รถตักหนาขุดหลัง, รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค, 

เคร่ืองจักรกล อบจ. พังงา ฯลฯ เชน ยางนอก, ยางใน, สายไมล,เพลา, ตลับลูกปน, น้ํามันเบรก, หัว

เทียน, ไขควง,นอตและสกรู, กระจกมองขางรถยนต, หมอน้ํารถยนต, กันชนรถยนต, เบาะรถยนต, 

ฟลทกรองแสง,เข็มขัดนิรภัย, แมแรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตช,

กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ    

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

          - เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันจารบี,น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ สําหรับรถยนต

กองชาง รถจักรยานยนต รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุกน้ํา รถตักหนาขุดหลัง รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้ง

เครนไฮโดรลิค เคร่ืองจักรกล อบจ.พังงา และรถบรรทุกน้ําของสวนราชการอ่ืนๆ ตามโครงการแกไข 

ปญหาภัยแลงและอ่ืนๆ ฯลฯ 

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

          - เพื่อจายเปนคาพูกันและสี ฟลม เมมโมร่ีการด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

(ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง

กลอง เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ                                  

          วัสดุคอมพิวเตอร  

          - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 

แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมาส (Mouse) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 

แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Sound Card เปนตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ 

เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบ         

ออพติคอล(Optical) เปนตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ

ซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 

     คาสาธารณูปโภค  

         คาบริการไปรษณีย  

         - เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธณาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาซ้ือ

ไปรษณียบัตร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 321,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 5,000.-   บาท 

จํานวน 5,000.- บาท 
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  งบลงทุน  

      คาครุภัณฑ        

         ครุภัณฑกอสราง 

         สวานไฟฟากระแทก  

         - เพื่อจัดซ้ือสวานไฟฟากระแทก จํานวน 1 ตัว สามารถใชงานได 2 ระบบ คือ ระบบ

ธรรมดา และระบบกระแทก หรือดีกวา สามารถใชเจาะไม เจาะปูน และเจาะเหล็กได ฯลฯ ซึ่งไม

ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาใน

ทองตลาด 

         ครุภัณฑสํารวจ 

         เทปวัดระยะ  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรใยแกว จํานวน 1 อัน หนากวางของเทปกวางไม

นอยกวา 12 มม. ความยาวไมนอยกวา 49 เมตร มีชองขีดแบงชองละ 1 มม. มีตัวเลขกํากับทุก       

1 ซม. ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตาม

ราคาในทองตลาด 

         ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ

กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

             - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

             - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที (ppm) 

             - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

             - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

             - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

             - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

             - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

             - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

          - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

         อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 

2 เคร่ืองๆละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

         1. สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 7816 ได 

 

รวม 413,400.- บาท 

รวม 413,400.- บาท 

 

จํานวน 5,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 3,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 54,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 1,400.- บาท 
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         2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 

         3. สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 

         4. สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

         - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

         - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง สําหรับรถยนตกองชาง รถจักรยานยนต รถบรรทุก 6 ลอ 

รถบรรทุกน้ํา รถตักหนาขุดหลัง รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯลฯ 

งานไฟฟาถนน  

  งบดําเนินงาน  

     คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

          รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

          - เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ, จางเหมาบุคคล

สําหรับดูแลซอมแซมไฟฟาสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต.คุระ และจางเหมาบริการอ่ืน  ๆฯลฯ 

     คาวัสดุ  

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรือกาน หลอดไฟฟา สายไฟฟา 

ตูควบคุม ออโตเซลล เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา เคร่ืองวัดความตานทานไฟฟา 

ฯลฯ มาเพื่อใชซอมแซมไฟฟาสาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต.คุระ 

          วัสดุกอสราง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอกลม คสล. สําหรับกอสรางทางระบายน้ํา ปรับปรุงแกไขทาง

ระบายน้ํา หินกะสะ หินคลุก ยางมะตอยสําเร็จรูป ปูนซีเมนต ทราย ฯลฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.คุระ 

          วัสดุยานพาหนะและขนสง  

           1) ยางชะลอความเร็ว จํานวน 37,800 บาท 

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางชะลอความเร็วแบบมีลูกแกวสะทอนแสง ขนาดความกวางไม

นอยกวา 33 ซม. ความยาวไมนอยกวา 48ซม. ความสูงไมนอยกวา 4.5 ซม. จํานวน 54 ชิ้น พรอม

อุปกรณติดตั้ง 

           2) หัวปดยางชะลอความเร็ว จํานวน 6,000 บาท 

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวปดยางชะลอความเร็ว ขนาดความกวางไมนอยกวา 33 ซม. 

ความยาวไมนอยกวา 15 ซม. ความสูงไมนอยกวา 4.5 ซม. จํานวน 12 ชิ้น พรอมอุปกรณติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 350,000.- บาท 

 

 

 

รวม 646,300.- บาท 

รวม 646,300.- บาท 

รวม 100,000.- บาท 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 446,300.- บาท 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

จํานวน 43,800.- บาท 
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           วัสดุสํารวจ  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบพับ ทรง A มีจํานวนข้ันบันไดไมนอยกวา 7 ข้ัน         

     คาสาธารณูปโภค  

          คาไฟฟา  

          - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะในเขตความรับผิดชอบของ อบต.คุระ           

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

    งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          คาตอบแทนพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

          1) พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา              2) คนงานประจํารถขยะ 

          เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

      คาตอบแทน  

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับอนมุัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ                                      

      คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

           รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

           - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันรถยนต สําหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 

พังงา และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา คาจางเหมาบริการบุคคลสําหรับ

จัดเก็บขยะ ฯลฯ            

    คาวัสดุ  

         วัสดุงานบานงานครัว  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก แบบมีฝาปด ขนาดความจุไมนอยกวา 120 ลิตร มี

ที่จับสะดวกหรือดีกวา จํานวน 100 ใบ 

         วัสดุยานพาหนะและขนสง  

         - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-

3991 พังงา และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา ไดแก ยางนอก, ยางใน, สาย 

 

จํานวน 2,500.- บาท 

 

รวม 100,000.- บาท 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

รวม 1,578,240.- บาท 

รวม 558,240.- บาท 

รวม 558,240.- บาท 

จํานวน 498,240.- บาท 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

รวม 820,000.- บาท 

รวม 100,000.- บาท 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 200,000.- บาท 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

รวม 520,000.- บาท 

จํานวน 120,000.- บาท 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 
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ไมล,เพลา, ตลับลูกปน, น้ํามันเบรก, หัวเทียน, ไขควง,นอตและสกรู, กระจกมองขางรถยนต, หมอ

น้ํารถยนต, กันชนรถยนต, เบาะรถยนต, ฟลทกรองแสง,เข็มขัดนิรภัย, แมแรง,กุญแจปากตาย,

กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตช,กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ    

        วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

        - เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุก

ขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา 

และรถบรรทุกขยะที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการอ่ืนๆ ฯลฯ     

        วัสดุเคร่ืองแตงกาย  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรองเทาบูท,ถุงมือยาง,เสื้อกันฝน,ผาปดจมูก ฯลฯ สําหรับพนักงาน

ประจํารถบรรทุกขยะ 

งบลงทุน  

   คาครุภัณฑ  

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

           คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

           - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน (รถบรรทุกขยะ) เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

                                         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  

   งบดําเนินงาน  

      คาใชสอย  

           รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        

           คาใชจายในการจัดงานวันแตงโมและของดีอําเภอคุระบุรี  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันแตงโมและของดีอําเภอคุระบุรี จายเปนคาออก

รานในการจัดนิทรรศการ จัดชุดแสดงบนเวที คาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี ของขวัญ ฯลฯ 

           - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 100 ลําดับที่ 1 

           โครงการปองกันสถาบันสําคัญของชาติ  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหความเปนชาติและความสามัคคีของคน

ในชาติ ใหความรูดานกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน ฯลฯ 

โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม                              

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 90 ลาํดับที่ 1 

 

 

 

 

จํานวน 250,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

รวม 200,000.- บาท 

รวม 200,000.- บาท 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

รวม 295,000.- บาท 

รวม 295,000.- บาท 

รวม 295,000.- บาท 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 
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           โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม    

คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร          

คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการโครงการ โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 101 ลําดับที่ 3         

           โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี

เปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร     

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 101 ลําดับที่ 4                              

          โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลคุระ  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายการโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลคุระ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คา

ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา

ยานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 25,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 
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          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม      

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 101 ลําดับที่ 7 

           โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลคุระ 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลคุระ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปด

การฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ

ตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของ

สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร               

คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

          1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 101 ลําดับที่ 5 

           โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการ

ฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ

สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ 

ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณ                         

ในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปาย

โครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม         

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 102 ลําดับที่ 2 

           โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีและประชาชนทั่วไป  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีและประชาชนทั่วไป โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม    

คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร          

คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 25,000.- บาท 
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 100 ลําดับที่ 2     

                             

                                     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ  

    งบดําเนินงาน  

      คาใชสอย  

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

            รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

            - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ

สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง

เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง

ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

           - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติม 

          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

          3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 

2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

     รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

          คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา หรือสงนักกีฬาเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลคุระ

เขารวมในการแขงขันในระดับตาง  ๆฯลฯ เชน คาใชจายในโครงการ คาชุดนักกีฬา คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 458,000.- บาท 

รวม 458,000.- บาท 

รวม 378,000.- บาท 

 

จํานวน 108,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 70,000.- บาท 
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          คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ เชน 

คาใชจายในโครงการ คาชุดนักกีฬา คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 3 

          โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน องคการบริหารสวนตําบลคุระคัพ “ตานยาเสพติด”    

คร้ังที่ 3 ประจําป 2563 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการในการดําเนินโครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน องคการบริหาร

สวนตําบล คุระคัพ “ตานยาเสพติด” คร้ังที่ 3 ประจําป 2563 เชน คาใชจายในโครงการ คาชุด

นักกีฬา คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 104 ลําดับที่ 2 

     คาวัสดุ  

         วัสดุเคร่ืองแตงกาย  

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ชุดกีฬา ถุงเทา สําหรับเยาวชน นักเรียน ประชาชน พนักงาน

สวนตําบล พนักงานจาง และคณะกรรมการจัดงานแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบล หรือ

เปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลคุระเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ 

          วัสดุกีฬา  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณสําหรับในการเลนหรือการแขงขัน เชน ลูกฟุตบอล, ลูก

ตะกรอ, เน็ต, ตาขาย ฯลฯ ที่จําเปนสําหรับการแขงขันและใหแกหมูบานตาง ๆ ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคุระ                       

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  

   งบดําเนินงาน  

      คาใชสอย  

         รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณและการจางเหมา

บริการ ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรม/งานหรือรวมกิจกรรมวันสําคัญ งานราชพิธี

และงานรัฐพิธีตาง ๆ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 150,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 80,000.- บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

รวม 760,000.- บาท 

รวม 480,000.- บาท 

รวม 480,000.- บาท 

จํานวน 20,000.- บาท 
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         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถิ่น 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการจัดกิจรรมทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถ่ิน ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 21 

        โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมประเพณวีันสารทเดือนสบิ เชน 

คาจางเหมาการจัดทํารถกระจาด คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 3 

        โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เชนคาจางเหมา คา

ดอกไม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 4 

        โครงการจัดงานเมาวลิด  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานเมาวลิด เชน คาจางเหมา คาดอกไม คาวัสดุ

อุปกรณ ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 15 

        โครงการจัดอบรมจริยธรรม  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดอบรมจริยธรรม เชน คาจางเหมา คา

วัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 1 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 40,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 
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        โครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข เชน คาจางเหมา 

คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ        

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 20 

        โครงการสืบสานประเพณีชักพระเน่ืองในวันออกพรรษา  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีชักพระเนื่องในวันออก

พรรษา เชน คาจางเหมาจัดทําเรือพระ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 7 

        โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เชน 

คาจางเหมา คาดอกไม คาตกแตงเวที คาของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 

        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 2 

         โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 

เชน คาดอกไม คาตกแตงเวที คาของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาเคร่ืองเสียง คาปายโครงการ 

ฯลฯ 

         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 1 

 

  งบเงินอุดหนุน  

    เงินอุดหนุน  

         เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 

         เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  

         - เพื่อจายเปนคาอุดหนุนมัสยิดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 12 แหง 

เปนคาใชจายในโครงการตางๆ เหลานี ้

          1.สนับสนุนเปนคาใชจายในโครงการคายอบรมจริยธรรมและสอบวัดผลการเรียนศาสนา

อิสลามภาคฟรดูอัยนของเยาวชนในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลคุระ เชน คาใชจายใน 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 280,000.- บาท 

รวม 280,000.- บาท 

 

จํานวน 280,000.- บาท 
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โครงการ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ         

ตั้งไว 200,000 บาท 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 11 

          2. สนับสนุนเปนคาใชจายในโครงการวันเดือนรอมฏอน เชน คาใชจายในโครงการ 

คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว        

80,000 บาท 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 17 

 

                         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

   งบลงทุน  

       คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

          คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

          โครงการกอสรางร้ัวสํานักงาน อบต.คุระ หมูที่ 11 ตําบลคุระ  

          - เพื่อจายเปนคากอสรางร้ัวสํานักงาน อบต.คุระ หมูที่ 11 ตําบลคุระ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. คุระ กําหนด 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 2 

          โครงการคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k)  

          - เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k) ใหกับผูรับจางตามสัญญาจางของ

องคการบริหารสวนตําบลคุระ (ตั้งโดยเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่      

กค 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561) 

         คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

          โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายซอยแพปลาแพรกซาย หมูที่ 3 ตําบลคุระ  

          - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. สายซอยแพปลาแพรกซาย หมูที่ 3 ตําบลคุระ ถนน 

ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 185.00 ม. (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 740.00 ตร.ม.) 

พรอมไหลทางสองขาง กวางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. (หรือปริมาณไมนอยกวา 27.75ลบ.ม.) ตามแบบ

แปลนที่ อบต. คุระ กําหนด 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 47 ลําดับที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม  5,170,000.- บาท 

รวม  5,170,000.- บาท 

รวม  5,170,000.- บาท 

 

จํานวน 4,680,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 480,000.- บาท 
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                              แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  

   งบดําเนินงาน  

      คาใชสอย  

         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนในพ้ืนที่ตําบลคุระ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนในพื้นที่ตําบลคุระ เชน 

เก็บขยะ ตัดหญา ปลูกดอกไม ฯลฯ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ      

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 112 ลําดับที่ 8 

         โครงการปลูกปาในชุมชน  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกปาในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเปนการเพิ่ม

พื้นที่ปาสีเขียวใหแกพื้นที่ตําบลคุระ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ          

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 111 ลําดับที่ 3 

         โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงาน โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 

สิงหาคม 2553 

          2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 

พฤษภาคม 2562 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 71 ลาํดับที่ 2 

         โครงการสงเสริมและแกปญหาภาวะโลกรอน  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและแกปญหาภาวะโลกรอน สรางจิตสํานึกและ

จัดกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของ 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 112 ลําดับที่ 6 

        โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงพลับพลึงธาร  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงอนุรักษและฟนฟูแหลงพลับพลึงธาร โดยการจัดใหอบรมให

ความรู การดูแลฟนฟูพลับพลึงธาร จัดกิจกรรมอนุรักษพลับพลึงธาร หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 72 ลาํดับที่ 5 

 

 

 

 

 

 

รวม 250,000.- บาท 

รวม 250,000.- บาท 

รวม 250,000.- บาท 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน  30,000.- บาท 
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                               แผนงานการพาณิชย 

งานกิจการประปา  

    งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 1 ตําแหนง คือ เจาพนักงานประปา จํานวน 12 เดือน  

          เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา คือ เจาพนักงานประปา 

จํานวน 12 เดือน                             

          คาตอบแทนพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

         1) ผูชวยเจาพนักงานประปา           2) พนักงานผลิตนํ้าประปา จาํนวน 2 อัตรา 

         เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

      คาตอบแทน  

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

การจาง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนคร้ังคราว ฯลฯ 

         คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับอนมุัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ 

         คาเชาบาน  

         - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ 

 

 

 

รวม 2,410,101.- บาท 

รวม 542,101.- บาท 

รวม 542,101.- บาท 

จํานวน 140,761.- บาท 

 

 

จํานวน 15,900.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 337,440.- บาท 

 

 

 

จํานวน 48,000.- บาท 

 

 

 

รวม 1,690,000.- บาท 

รวม   90,000.-   บาท 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

จํานวน 10,000.- บาท 
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คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

        - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลดูแลระบบผลิตน้ําประปา คาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา      

คาตรวจวิเคราะหตางๆ คาเชาหมอแปลงไฟฟาสําหรับใชในกิจการประปา คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

        รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง

รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) พิธีเปดอาคารตางๆ ฯลฯ 

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน รถจักรยานยนต ระบบประปาในความรับผิดชอบของ อบต.คุระ 

    คาวัสดุ  

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาในงานกิจการประปาของ อบต.คุระ ในการซอมแซมอาคารผลิต

น้ําประปา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ และซอมแซมระบบผลิตน้ําประปา เชน ตูควบคุมไฟฟา 

ออโตเซลล แมกเนติก โอเวอรโหลด โซลินอยด มอเตอร ฯลฯ 

          วัสดุกอสราง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอประปาและอุปกรณประปาตางๆ เชน ทอ PVC ขอตอ PVC ฯลฯ 

สําหรับใชในงานกิจการประปาของ อบต.คุระ 

          วัสดุยานพาหนะและขนสง  

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถจักรยานยนตกองชาง (งานกิจการ

ประปา) เชน ยางนอก, ยางใน, สายไมล,เพลา, ตลับลูกปน, น้ํามันเบรก, หัวเทียน, ไขควง,นอตและ

สกรู, กระจกมองขางรถยนต, หมอน้ํารถยนต, กันชนรถยนต, เบาะรถยนต, ฟลทกรองแสง,เข็มขัด

นิรภัย, แมแรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตช,กระจกโคงมน,ล็อค

พวงมาลัย ฯลฯ 

          วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

          - เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนตกอง

ชาง หมายเลขทะเบียน 1 กญ 3018 สุราษฎรธานี 

 

 

รวม 440,000.- บาท 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 560,000.- บาท 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 150,000.- บาท 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 
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          วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อคลอรีน สารสม สารดักตะกอน สารดับกลิ่น ฯลฯ เพื่อ

ใชในงานกิจการประปาของ อบต.คุระ 

          วัสดุอ่ืน  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมาตรวัดน้ํา เพื่อรองรับการติดตั้งใหกับประชาชนผูมาขออนุญาตใช

น้ําประปาของ อบต.คุระ     

     คาสาธารณูปโภค  

          คาไฟฟา  

          - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับกิจการประปาในความรับผิดชอบของ อบต.คุระ 

งบลงทุน  

     คาครุภัณฑ  

          ครุภัณฑการเกษตร 

          ปมสูบนํ้าบอบาดาล (Submersible)  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมสูบน้ําบอบาดาล (Submersible) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว 

1.5 แรงมา จํานวน 14 ใบพัด จํานวน 1 ตัว และขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 2.0 แรงมา จํานวน 

14 ใบพัด จํานวน 1 ตัว (เนื่องจากไมมีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งราคาตามทองตลาด) 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 46 

          ปมสูบนํ้าแบบหอยโขง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 3.0 แรงมา หรือดีกวา จํานวน 1 ตัว 

(เนื่องจากไมมีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งราคาตามทองตลาด) 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 46 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

          คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

          - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง สําหรับทรัพยสินของ อบต.คุระ 

 

                                  แผนงานงบกลาง 

งบกลาง  

   งบกลาง  

      งบกลาง  

           เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  

           - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางในอัตรารอยละ 5 และผูดูแล

เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

           - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

 

จํานวน 150,000.- บาท 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 600,000.- บาท 

จํานวน 600,000.- บาท 

 

รวม 178,000.- บาท 

รวม 178,000.- บาท 

 

จํานวน 65,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 13,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

รวม 13,606,163.- บาท 

รวม 13,606,163.- บาท 

รวม 13,606,163.- บาท 

จํานวน 228,363.- บาท 

 

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

                                   -119- 

           - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 

มกราคม 2557 เร่ือง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง                                  

           - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

(ฉบับที่ 3) 

           เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  

           - เพื่อจายเปนงบสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อัน

เนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม – ธันวาคม) 

          เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

          - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุระ ที่มีสิทธิ

และคุณสมบัติครบถวน โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได โดยผูสูงอายุ 60-69 ป 

ไดรับ 600บาท อายุ 70-79 ป ไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป ไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปข้ึน 

ไป ไดรับ 1,000 บาท 

          - ตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 2หนา 106     

          เบี้ยยังชีพคนพิการ  

          - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลคุระ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถวน 

          - ตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู

พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 2 หนา 106     

          เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  

          - เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 2 หนา 106 

         สํารองจาย  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปน เรงดวน ฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติหรือกิจการที่ไม

สามารถคาดการณไดลวงหนาหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

และตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,900.- บาท 

 

 

 

จํานวน 9,287,400.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 2,164,800.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 138,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 1,000,000.- บาท 
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     รายจายตามขอผูกพัน 

          รายจายตามขอผูกพัน  

          1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 300,000.- บาท 

          - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (4) (8) และ (9) ประกอบมาตรา 

20 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหออกประกาศไว ขอ 6 (3 

) องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญหรือเทศบาลตําบล สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50 

          2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000.- บาท 

          - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

          - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2560 เร่ือง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 

0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เร่ือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน

สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          3) คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000.- บาท 

          - เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชน

โดยตรง เชน การทาสีตเีสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร 

กระบอง ไฟจราจร กรวยจราจร แผงก้ันจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง

ชะลอความเร็วรถ เปนตน 

           เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  

           - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) โดย

คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป ตามงบประมาณ

รายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 

           - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 

          2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2546 

          3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 

0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

         4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 

0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

 

 

จํานวน 420,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 356,700.- บาท 
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