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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

เรื่อง  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

........................................... 

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระ ไดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3/2563 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 โดยอนุมัติของนายอําเภอคุระบุรีเม่ือวันท่ี         
30 กันยายน 2563  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร       
สวนตํ าบล  พ.ศ.  2537 แก ไขเ พ่ิมเติม ถึง  (ฉบับ ท่ี  7)  พ.ศ .  2562 และขอ 25 แห งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 จึงขอประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลคุระ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

        ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 
              (นางสุวรรณา  มีเพียร) 
       นายกองคการบรหิารสวนตําบลคุระ 
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สวนท่ี 1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ของ 

  

องคการบริหารสวนตําบลคุระ  

อําเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระ     

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลคุระจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้   

 1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป        

       ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีสถานะการเงิน ดังนี้       

       1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จํานวน  101,313,719.75 บาท 

       1.1.2 เงินสะสม      จํานวน  51,594,960.87   บาท 

       1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน  34,146,096.09   บาท 

       1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ  

รวม 68,195.96 บาท       

       1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 696,201.14 บาท  

            1.2 เงินกูคงคาง      จํานวน   0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563   

 (1) รายรับจริง จํานวน 51,568,029.24 บาท ประกอบดวย     

      หมวดภาษีอากร     จํานวน 537,170.26 บาท  

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 1,546,777.40 บาท  

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน 1,133,138.96 บาท  

      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน 732,343.00 บาท  

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน 145,925.00 บาท  

      หมวดรายไดจากทุน     จํานวน 0.00 บาท  

      หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน 21,515,170.62 บาท  

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 25,957,504.00 บาท  

 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 68,086.00 บาท  
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 (3) รายจายจริง จํานวน 33,928,927.10 บาท ประกอบดวย     

      งบกลาง      จํานวน 11,374,889.00 บาท  

      งบบุคลากร      จํานวน 11,033,818.00 บาท  

      งบดําเนินงาน     จํานวน 7,641,090.88 บาท  

      งบลงทุน      จํานวน 808,921.51 บาท  

      งบรายจายอ่ืน     จํานวน 0.00  บาท  

      งบเงินอุดหนุน     จํานวน 3,070,207.71 บาท  

 (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 68,086.00 บาท 

 (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 11,137,067.00 บาท    

 (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท    

 (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท  
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 
 

 
    

  รายรับจริง  

ป 2562 

ประมาณการ  

ป 2563 

ประมาณการ  

ป 2564 

รายไดจัดเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 1,784,878.43 3,380,000.00 3,240,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,012,412.60 621,000.00 1,090,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 844,245.62 600,000.00 830,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย 865,301.00 700,000.00 750,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 67,557.00 100,500.00 95,500.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 4,574,394.65 5,401,500.00 6,005,500.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

    

  หมวดภาษจีัดสรร 25,706,472.72 30,268,500.00 27,310,500.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

25,706,472.72 30,268,500.00 27,310,500.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,295,082.00 27,000,000.00 25,500,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

27,295,082.00 27,000,000.00 25,500,000.00 

รวม 57,575,949.37 62,670,000.00 58,816,000.00 
 

 

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

- 4 – 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ  

ป 2563 

ประมาณการ  

ป 2564 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,321,336.00 13,606,163.00 14,181,348.00 

  งบบุคลากร 12,861,720.03 18,831,021.00 19,418,722.00 

  งบดําเนนิงาน 10,360,157.84 18,601,996.00 19,321,830.00 

  งบลงทุน 3,993,825.58 7,350,820.00 1,614,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,002,000.00 4,280,000.00 4,280,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 43,539,039.45 62,670,000.00 58,816,000.00 

รวม 43,539,039.45 62,670,000.00 58,816,000.00 
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สวนท่ี 2 

 

 

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

   ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,555,442 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,899,960 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 13,131,390 

  แผนงานสาธารณสุข 354,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,077,560 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 530,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,290,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 

  แผนงานการเกษตร 210,000 

  แผนงานการพาณิชย 2,576,300 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 14,181,348 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 58,816,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 งบบุคลากร 7,890,562 2,827,080 10,717,642 

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,053,800 0 3,053,800 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 4,836,762 2,827,080 7,663,842 

 งบดําเนินงาน 5,220,000 1,339,000 6,559,000 

     คาตอบแทน 530,000 176,000 706,000 

     คาใชสอย 3,210,000 1,000,000 4,210,000 

     คาวัสด ุ 920,000 163,000 1,083,000 

     คาสาธารณูปโภค 560,000 0 560,000 

 งบลงทุน 228,800 50,000 278,800 

     คาครุภัณฑ 228,800 50,000 278,800 

                                              รวม 13,339,362 4,216,080 17,555,442 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 

 งบบุคลากร 624,960 0 624,960 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 624,960 0 624,960 

 งบดําเนินงาน 865,000 210,000 1,075,000 

     คาตอบแทน 100,000 0 100,000 

     คาใชสอย 310,000 150,000 460,000 

     คาวัสด ุ 455,000 60,000 515,00 

 งบลงทุน 200,000 0 200,000 

     คาครุภัณฑ 200,000 0 200,000 

                                              รวม 1,689,960 210,000 1,899,960 
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แผนงานการศึกษา  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

 งบบุคลากร 1,163,460 2,666,100 3,829,560 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 1,163,460 2,666,100 3,829,560 

 งบดําเนินงาน 378,000 4,777,830 5,155,830 

     คาตอบแทน 135,000 110,000 245,000 

     คาใชสอย 160,000 2,142,200 2,302,200 

     คาวัสด ุ 83,000 2,443,630 2,526,630 

     คาสาธารณูปโภค 0 82,000 82,000 

 งบลงทุน 30,000 356,000 386,000 

     คาครุภัณฑ 30,000 306,000 336,000 

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 50,000 50,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 3,760,000 3,760,000 

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

                                              รวม 1,571,460 11,559,930 13,131,390 
  

 

แผนงานสาธารณสุข  

         งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 

 งบดําเนินงาน 114,000 114,000 

     คาใชสอย 114,000 114,000 

 งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 

     เงินอุดหนุน 240,000 240,000 

                                              รวม 354,000 354,000 
 

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

- 9 - 

แผนงานเคหะและชุมชน  

          งาน  งบ  

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

 งบบุคลากร 3,036,420 558,840 3,595,260 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 3,036,420 558,840 3,595,260 

 งบดําเนินงาน 1,778,000 1,150,000 2,928,000 

     คาตอบแทน 318,000 100,000 418,000 

     คาใชสอย 670,000 400,000 1,070,000 

     คาวัสด ุ 790,000 650,000 1,440,000 

 งบลงทุน 354,300 200,000 554,300 

     คาครุภัณฑ 354,300 200,000 554,300 

                                              รวม 5,168,720 1,908,840 7,077,560 
  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

         งาน  งบ  

  
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน 
รวม 

 งบดําเนินงาน 530,000 530,000 

     คาใชสอย 530,000 530,000 

                                              รวม 530,000 530,000 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

          งาน  งบ  

  
 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
รวม 

 งบดําเนินงาน 450,000 560,000 1,010,000 

     คาใชสอย 430,000 560,000 990,000 

     คาวัสด ุ 20,000 0 20,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 

     เงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 

                                              รวม 450,000 840,000 1,290,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

         งาน  งบ  

  
 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 

 งบลงทุน 10,000 10,000 

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 10,000 10,000 

                                              รวม 10,000 10,000 
   

 

แผนงานการเกษตร  

         งาน  งบ  

  
 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 

 งบดําเนินงาน 210,000 210,000 

     คาใชสอย 210,000 210,000 

                                              รวม 210,000 210,000 
  

แผนงานการพาณิชย  

         งาน  งบ  

  
 

งานกิจการประปา รวม 

 งบบุคลากร 651,300 651,300 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) 651,300 651,300 

 งบดําเนินงาน 1,740,000 1,740,000 

     คาตอบแทน 90,000 90,000 

     คาใชสอย 440,000 440,000 

     คาวัสด ุ 610,000 610,000 

     คาสาธารณูปโภค 600,000 600,000 

 งบลงทุน 185,000 185,000 

     คาครุภัณฑ 185,000 185,000 

                                              รวม 2,576,300 2,576,300 
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แผนงานงบกลาง  

         งาน  งบ  

  
 

งบกลาง รวม 

 งบกลาง 14,181,348 14,181,348 

     งบกลาง 14,181,348 14,181,348 

                                              รวม 14,181,348 14,181,348 
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ขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

 

 โดยที่ เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87       

จึงตราข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคุระ และโดยอนุมัติของนายอําเภอคุระบุรี 

 ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 58,816,000 บาท 

 ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 58,816,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,555,442 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,899,960 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 13,131,390 

  แผนงานสาธารณสุข 354,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,077,560 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 530,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,290,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 

  แผนงานการเกษตร 210,000 

  แผนงานการพาณิชย 2,576,300 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 14,181,348 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 58,816,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอ คุระบุรี  จังหวัดพังงา 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2564 

หมวดภาษีอากร               

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

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 900,124.98 1,115,928.46 1,304,808.04 300,000.00 -50.00 % 150,00.00 

ภาษีบํารุงทองท่ี 37,142.95 28,719.55 37,734.22 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 

ภาษีปาย 74,473.00 115,144.00 98,856.00 130,000.00 23.08 % 160,000.00 

อากรรังนกอีแอน 346,077.32 343,263.79 343,480.17 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,357,818.25 1,603,055.80 1,784,878.43 3,380,000.00     3,240,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 
            

คาธรรมเนียมเก่ียวกับ

ใบอนุญาตการขายสุรา 
2,793.60 3,511.40 3,133.10 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร 
27,013.00 4,831.00 7,723.50 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูล

ฝอย 
395,450.00 443,350.00 481,140.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน

พาณิชย 
2,250.00 1,330.00 950.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
0.00 0.00 0.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00 

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 21,510.00 18,472.00 40,270.00 42,000.00 66.67 % 70,000.00 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 
2,200.00 3,600.00 43,220.00 50,000.00 -70.00 % 15,000.00 

คาปรับการผิดสัญญา 0.00 78,582.00 429,117.50 35,000.00 1,328.57 % 500,000.00 

คาใบอนุญาตประกอบการคา

สําหรับกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

5,600.00 14,500.00 3,500.00 7,000.00 -185.71 % 20,000.00 

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการ

ควบคุมอาคาร 
1,040.00 812.50 758.50 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 40.00 2,600.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต 
457,856.60 569,028.90 1,012,412.60 621,000.00     1,090,000.00 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน        

ดอกเบ้ีย 785,351.62 756,711.52 844,245.62 600,000.00 -33.00 % 800,000.00 

รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00   % 30,000.00 

รวมหมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 
785,351.62 756,711.52 844,245.62 600,000.00     830,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

รายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย 
717,861.00 770,309.00 865,301.00 700,000.00 7.14 % 750,000.00 

รวมหมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

717,861.00 770,309.00 865,301.00 700,000.00     750,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด             

เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

คาขายแบบแปลน 14,700.00 12,000.00 33,000.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00 

คารับรองสําเนาและถาย

เอกสาร 
43.00 421.00 306.00 500.00 0.00 % 500.00 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 208,669.00 52,197.07 34,251.00 90,000.00 -11.11 % 80,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 223,412.00 64,618.57 67,557.00 100,500.00     95,500.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 417,792.89 411,142.91 365,510.27 650,000.00 -23.08 % 500,000.00 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

กําหนดแผนฯ 
9,023,129.39 9,319,919.36 8,805,732.89 10,000,000.00 -2.00 % 9,800,000.00 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 

จัดสรรรายไดฯ 
4,733,927.90 5,409,933.97 5,228,057.16 7,000,000.00 -21.43 % 5,500,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 614,357.37 495,916.79 488,818.43 600,000.00 -33.33 % 400,000.00 

ภาษีสุรา 2,168,077.38 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

ภาษีสรรพสามิต 5,224,811.37 8,557,712.27 9,371,334.94 9,800,000.00 0.00 % 9,800,000.00 

ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

อากรประมง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -75.00 % 50,000.00 

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยปาไม 
42,080.30 6,000.00 0.00 5,000.00 -200.00 % 15,000.00 

คาภาคหลวงแร 143,607.15 120,912.93 192,082.01 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

คาภาคหลวงปโตรเลยีม 67,507.29 66,427.77 82,462.02 70,000.00 0.00 % 70,000.00 
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เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวย

อุทยานแหงชาติ 
52,121.93 29,548.83 50,250.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

2,939,124.00 2,369,713.00 1,122,225.00 1,800,000.00 -44.44 % 1,000,000.00 

อากรประทานบัตรและอาชญา

บัตรประมง 
0. 00 0.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 

คาธรรมเนียมและคาใชนํ้า

บาดาล 
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,426,536.97 26,787,227.83 25,706,472.72 30,268,500.00     27,310,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

26,460,527.00 26,179,979.00 27,295,082.00 27,000,000.00 -5.56 % 25,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 26,460,527.00 26,179,979.00 27,295,082.00 27,000,000.00     25,500,000.00 

รวมทุกหมวด 55,429,363.44 56,730,930.62 57,575,949.37 62,670,000.00     58,816,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  58,816,000.- บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร       รวม 3,240,000.- บาท 

  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง     จํานวน  2,500,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      จํานวน  150,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    ภาษีบํารุงทองท่ี       จํานวน  30,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    ภาษีปาย       จํานวน 160,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 อากรรังนกอีแอน      จํานวน 400,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวม 1,090,000.- บาท 

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จํานวน 4,000.-  บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน 25,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     จํานวน 450,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย    จํานวน  2,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง  จํานวน  2,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ      จํานวน 70,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก    จํานวน 15,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 
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 คาปรับการผิดสัญญา      จํานวน 500,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน 2,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม 830,000.- บาท

 ดอกเบ้ีย        จํานวน 800,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ      จํานวน  30,000.-  บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย    รวม 750,000.- บาท 

 รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย    จํานวน 750,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       รวม 95,500.- บาท 

  คาขายแบบแปลน      จํานวน 15,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร     จํานวน 500.-  บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จํานวน 80,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร       รวม 27,310,500.- บาท 

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต     จํานวน 500,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ    จํานวน 9,800,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ    จํานวน 5,500,000.- บาท

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จํานวน 400,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 
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    ภาษีสรรพสามิต       จํานวน 9,800,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 ภาษีการพนัน       จํานวน  200.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 ภาษียาสูบ       จํานวน  300.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

   อากรประมง       จํานวน 50,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม  จํานวน 15,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาภาคหลวงแร       จํานวน 120,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม      จํานวน 70,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ   จํานวน 50,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน1,000,000.- บาท 

  - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง    จํานวน 1,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

 คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล     จํานวน 4,000.- บาท 

 - ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุระ คาดวาจะเก็บในปงบประมาณ 2564 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม 25,500,000.- บาท 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ  จํานวน 25,500,000.- บาท 

 ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

 - ประมาณการจากฐานรายรับจริงจากป 2563 
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอ คุระบุรี  จังหวัดพังงา 
 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

งานบริหารท่ัวไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)               

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

    
เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รอง

นายก 
45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600 

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

    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตร ีนายกองคการบรหิารสวน

ตําบล 

90,720 90,720 90,720 90,720 0 % 90,720 

    
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

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

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

3,053,880 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)            

    เงินเดือนพนักงาน 1,317,146.46 1,331,179.8 2,008,010.4 2,865,480 2.58 % 2,939,520 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 67,290.32 84,000 101,635 101,040 -8.73 % 92,220 
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    เงินประจําตําแหนง 108,338.70 136,500 142,599 186,000 0 % 186,000 

    คาจางลูกจางประจํา 231,010 234,780 246,240 260,280 5.07 % 273,480 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 1,224,000 1,126,440 1,221,720 1,336,920 -8.79 % 1,219,362 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 141,295 121,220 148,245 168,060 -24.92 % 126,180 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,089,080.49 3,034,119.8 3,868,449.4 4,917,780     4,836,762 

รวมงบบุคลากร 5,961,520.49 5,906,559.8 6,740,889.4 7,971,660     7,890,562 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
36,500 91,800 104,500 244,000 2.46 % 250,000 

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

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 44,560 43,470 23,420 50,000 0 % 50,000 

    คาเชาบาน 43,000 44,000 58,000 160,000 0 % 160,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,470 13,300 38,400 50,000 0 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 147,530 192,570 224,320 524,000     530,000 

  คาใชสอย               

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

      รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 0 0 367,774.7 1,300,000 -53.85 % 600,000 

    รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 7,450 9,950 23,075 20,000 0 % 20,000 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
              

      
คาใชจายการจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

0 0 14,000 0 0 % 0 
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คาใชจายการจัดกิจรรมเน่ืองในโอกาส

วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

และวันพอแหงชาต ิ 

0 0 15,000 0 0 % 0 

      
คาใชจายคาของขวัญ พวงมาลัย ชอ

ดอกไม พวงมาลาและพวงหรดี ฯลฯ 
2,000 2,000 7,000 10,000 -100 % 0 

      คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 47,000 267,000 0 0 0 % 0 

      
คาใชจายในการจัดงานวันสาํคัญและ

งานรัฐพิธีตางๆ 
0 0 0 300,000 -100 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 334,926 362,197.9 552,023.2 190,000 84.21 % 350,000 

      

คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลครุะและผูนํา

ชุมชน 

0 800,000 0 0 0 % 0 

      

คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลครุะและผูนํา

ชุมชน 

867,250 0 0 0 0 % 0 

   คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 2,304 0 500,000 0 % 500,00 
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คาใชจายในการอํานวยการสถานท่ี

กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวสารการ

จัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน 

32,000 0 0 0 0 % 0 

   
คาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลาและ

พวงหรีด ฯลฯ 
0 0 0 0 100 % 10,000 

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

   
โครงการจดัหาครุภณัฑของสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 800,000 

      

โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

0 0 46,500 0 0 % 0 

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

      

โครงการฝกอบรมการเรียนรูพระราช

กรณียกิจและพระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 

345}090 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 200,000 

      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 0 0 0 20,000 -100 % 0 
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ปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลคุระ 

      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลคุระ 

0 0 753,864 0 0 % 0 

   

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคี

เครือขายทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลคุระ 

0 0 0 0 100 % 300,000 

   
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผน 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

   

โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการ

และปองกันการทุจรติ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

   จัดงานวันสําคญัและงานรัฐพิธีตางๆ 0 0 0 0 100 % 150,000 

   สงเสริมการมีสวนรวมในการจดัทําแผน 0 0 0 0 100 % 30,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 51,895.36 32,752.97 56,380.8 160,000 25 % 200,000 

รวมคาใชสอย 2,144,389.76 2,135,953.27 1,935,617.7 2,510,000     3,210,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 35,431 77,305 92,821 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 24,220 16,544.1 6,220 30,000 -33.33 % 20,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 17,066 15,433 17,291 40,000 -25 % 30,000 

    วัสดุกอสราง 0 2,349.3 128,650 20,000 100 % 40,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 63,800 28,800 63,800 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 268,045.36 281,612.22 354,255.14 410,000 -14.63 % 350,000 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 50 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 56,100 105,570 144,000 150,000 0 % 150,000 

รวมคาวัสดุ 464,662.36 527,613.62 807,037.14 970,000     920,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 183,383.55 154,960.53 190,036.27 270,000 11.11 % 300,000 

    คาบริการโทรศัพท 8,427.28 8,366.99 7,031.14 30,000 0 % 30,000 

    คาบริการไปรษณีย 59,683 41,270 53,151 80,000 -12.5 % 70,000 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 72,996.44 64,315.35 104,862.76 140,000 14.29 % 160,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 324,490.27 268,912.87 355,081.17 520,000     560,000 

รวมงบดําเนินงาน 3,081,072.39 3,125,049.76 3,322,056.01 4,524,000     5,220,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑสาํนักงาน               

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

      เกาอ้ีทํางานผูบริหาร 0 0 0 10,000 -100 % 0 

      เกาอ้ีเอนกประสงค 0 14,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องเขาเลมแบบสันกาว 0 0 9,950 0 0 % 0 

      เครื่องเคลือบบัตร 0 0 2,800 0 0 % 0 

      เครื่องถายเอกสาร 0 0 250,000 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0 28,500 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ แบบเเยกสวน 0 30,600 0 0 0 % 0 

      จัดซื้อโพเดีย้ม 0 0 0 5,000 -100 % 0 

      ชุดรับแขก 0 0 0 50,000 -100 % 0 
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      ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 8,000 100 % 0 

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

      ตูเหล็กเก็บเอกสาร   11,800 0 0 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 6,750 5,990 -100 % 0 

      โตะทํางานผูบริหาร 0 0 0 40,000 -100 % 0 

      โตะทํางานหนาโตะเหล็ก 0 15,900 0 0 0 % 0 

      โตะพับเอนกประสงค 0 20,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      รถสวนกลาง 773,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ               

      เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 5,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

      กลองถายรูปดิจติอล 0 0 0 26,990 -100 % 0 

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

    ครุภณัฑงานบานงานครัว               

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

      ตูเย็น 6,500 0 0 0 0 % 0 

      ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง 0 0 0 20,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      คอมพิวเตอรโนตบุกหนาจอแบบทัชสกรีน 0 0 0 25,000 -100 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร  0 89,700 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร All In One 0 0 0 69,000 -66.67 % 23,000 

      
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 ( จอขนาดไม
29,000 0 0 0 0 % 0 
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นอยกวา 18.5 น้ิว) 

      เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 0 22,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน

ประมวลผล 
0 21,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ Multifuncion  แบบหมึก

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

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 12,250 17,400 11,600 -50 % 5,800 

      
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 

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

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

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 49,065.58 400,000 -50 % 200,000 

รวมคาครุภัณฑ 961,608.52 418,461.5 335,965.58 743,680     228,800 

รวมงบลงทุน 961,608.52 418,461.5 335,965.58 743,680     228,800 

รวมงานบริหารท่ัวไป 10,004,201.4 9,450,071.06 10,398,910.99 13,239,340   13,339,362 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,119,475 721,988 533,374 1,962,000 -22.81 % 1,514,460 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 1,775 96,000 -7.38 % 88,920 

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

    คาตอบแทนพนักงานจาง 348,231.61 386,400 518,187.52 590,400 79.15 % 1,057,680 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 50,471.94 46,740 85,401.48 91,740 15.57 % 106,020 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,560,178.55 1,197,128 1,180,708 2,800,140     2,827,080 

รวมงบบุคลากร 1,560,178.55 1,197,128 1,180,708 2,800,140     2,827,080 
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  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 10,200 21,300 180,000 -44.44 % 100,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,400 0 0 50,000 -40 % 30,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 30,000 20 % 36,000 

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

รวมคาตอบแทน 30,480 12,600 21,300 270,000     176,000 

  คาใชสอย               

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

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 303,061.35 400,000 -12.5 % 350,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 163,992 70,048 117,280 152,000 -34.21 % 100,000 

      
คาใชจายในโครงการออกบริการ

จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

   

โครงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค

ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

0 0 0 300,000 100 % 0 

      
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 300,000 -100 % 0 

   
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 0 100 % 300,000 

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชกลยทุธ

ดําเนินงานในระบบบัญชีมือคูกับระบบบัญชี
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ดวยคอมพวิเตอร e-laas องคการบริหารสวน

ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

   
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนท่ี 
0 0 0 0 100 % 20,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,820 7,200 9,070 50,000 -40 % 30,000 

รวมคาใชสอย 193,182 248,424 429,411.35 1,082,000     1,000,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 73,914 53,834.9 72,433 70,000 -28.57 % 50,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 295 0 200 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 2,000 -60 % 2,000 

  วัสดุกอสราง 0 0 0 3,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 1,000 270 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,826.4 5,270.07 6,103.6 6,000 0 % 6,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 64,640 77,600 63,050 87,000 -8.05 % 80,000 

รวมคาวัสดุ 143,675.4 137,704.97 142,056.6 193,000     163,000 

รวมงบดําเนินงาน 367,337.4 398,728.97 592,767.95 1,545,000     1,339,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 0 0 3,600 -100 % 0 

      เกาอ้ีสํานักงาน 2,450 4,800 1,950 10,760 -100 % 0 

      
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้น

หรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
0 55,600 0 0 0 % 0 
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48,000 บีทีย ู

      เครื่องพิมพเช็ค 0 0 26,900 0 0 % 0 

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

      ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 11,800 0 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 4,550 0 0 % 0 

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

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

      
เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

ประมวลผล 
0 0 0 46,000 -100 % 0 

      

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย

กวา 18.5 น้ิว) 

58,000 0 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน

ประมวลผล 
0 0 0 22,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

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

   
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 
0 0 0 0 100 % 15,000 

      เครื่องสํารองไฟฟา 3,200 2,450 23,200 5,800 -13.79 % 5,000 

      
จัดซื้อคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล  
0 0 46,000 0 0 % 0 

      
สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

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

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
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รวมคาครุภัณฑ 101,300 62,850 120,600 142,120     50,000 

รวมงบลงทุน 101,300 62,850 120,600 142,120   50,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,028,815.95 1,658,706.97 1,894,075.95 4,487,260     4,216,080 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,033,017.35 11,108,778.03 12,292,986.94 17,726,600     17,555,442 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 185,400 29.19 % 239,520 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 216,000 56.22 % 337,440 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 0 0 24,000 100 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0 425,400     624,960 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 425,400     624,960 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 47,600 40,600 100,000 -50 % 50,000 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 0 47,600 40,600 100,000     100,000 

  คาใชสอย               

  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ        

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000 

  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000 

    รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม               
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เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

- คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

0 0 0 59,000 -100 % 0 

   
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมปองกัน

และแกไขปญหาอุบัตเิหตุทางถนน 
58,374 87,000 90,000 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 0 

   
คาใชจายในการสนับสนุนอาสาสมคัร

ภาคประชาชน อบต. คุระ 
85,000 281,110 0 0 0 % 0 

   

 

โครงการจดัตั้ง/สนับสนุนกิจกรรมการ

ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

 

% 

 

120,00 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมคาใชสอย 143,374 368,110 90,000 59,000     310,000 

  คาวัสดุ               

  วัสดุสาํนักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 6,450 42,400 20,000 150 % 50,000 

  วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100,000 00 % 100,000 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 50,000 -80 % 10,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 42,680 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุอ่ืน 0 0 0 64,000 56.25 % 100,000 
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รวมคาวัสดุ 0 49,130 42,400 234,000     455,000 

รวมงบดําเนินงาน 143,374 464,840 173,000 393,000     865,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง

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

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0 5,800 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 500,000 -60 % 200,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 510,100     200,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 510,100     200,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
143,374 464,840 173,000 1,328,500     1,689,960 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  
 

งบดําเนินงาน 
              

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 100,000     0 

  คาใชสอย               

  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ        
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         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      
คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมคัร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

      

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติ

อาสาภัยพิบัติประจําองคการบรหิาร

สวนตําบลคุระ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

   

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติ

อาสาภัยพิบัติประจําองคการบรหิาร

สวนตําบลคุระ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0 0 0 210,000     150,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 80,000 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 450 45,650 50,000 20 % 60,000 

รวมคาวัสดุ 0 450 45,650 150,000     60,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 450 45,650 460,000     210,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑสาํรวจ               

      บันไดไฟเบอรกลาส 0 6,000 0 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               
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      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 270,000 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 6,000 270,000 0     0 

รวมงบลงทุน 0 6,000 270,000 0     0 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 6,450 315,650 460,000     210,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 143,374 471,290 488,650 1,788,500     1,899,960 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,494,320 273,480 286,545.8 651,840 69.28 % 1,103,460 

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

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

    คาตอบแทนพนักงานจาง 891,542 0 0 0 0 % 0 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 128,726 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,526,143 273,480 286,545.8 711,840     1,163,460 

รวมงบบุคลากร 2,526,143 273,480 286,545.8 711,840     1,163,460 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 14,700 12,600 50,000 0 % 50,000 

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

    คาเชาบาน 0 0 0 20,000 125 % 45,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,000 30,000 50 % 30,000 

รวมคาตอบแทน 0 14,700 14,600 110,000     135,000 
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  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 6,000 0 0 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 700 50,000 0 % 50,000 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 56,624 9,298 9,412 10,000 700 % 80,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 580 6,290 6,150 30,000 0 % 30,000 

รวมคาใชสอย 63,204 15,588 16,262 110,000     160,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 5,751 0 18,939 20,000 50 % 30,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 29,045 0 0 0 0 % 0 

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

    วัสดุคอมพิวเตอร 61,860 25,110 12,600 50,000 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 96,656 25,110 31,539 73,000     83,000 

รวมงบดําเนินงาน 159,860 55,398 62,401 293,000     378,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 50,000     30,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000     30,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,686,003 328,878 348,946.8 1,054,840     1,571,460 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
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  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 0 1,292,100 1,349,740 1,431,560 5.78 % 1,514,280 

  เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 84,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 942,240 974,520 1,009,560 3.16 % 1,041,480 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 132,420 102,000 66,960 -60.66 % 26,340 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 2,366,760 2,426,260 2,508,080     2,666,100 

รวมงบบุคลากร 0 2,366,760 2,426,260 2,508,080   2,666,100 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 19,200 100,000 0 % 100,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,940 10,000 0 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 23,140 110,000     110,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 236,613.5 0 0 0 % 0 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 120,029.04 273,500 9.69 % 300,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

0 0 0 1,1820,200 21.15 % 1,432,200 

      
คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
0 0 993,660 0 0 % 0 
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เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ       

(คาจัดการเรียนการสอน)  

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ  

(คาจัดการเรียนการสอน) 

338,300 0 0 0 0 % 0 

      

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

(คาจัดการเรียนการสอน) 

0 251,600 0 0 0 % 0 

      คาใชจายเดินทางไปราชการ 0 140,638 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 150 % 50,000 

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
0 0 12,860 0 0 % 0 

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

      
คาใชจายในโครงการสนับสนุน

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

      
คาพาหนะสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนา

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

      โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 150,000 

   โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 99,900 100,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนภายนอกและ

ภายใน ศพด. อบต.ครุะ 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนา 0 0 0 50,000 -100 % 50,000 
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เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 

คุระ (งานจัดสวน) 

      โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา 0 0 0 0 100 % 100,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมคาใชสอย 1,188,297 1,416,491.5 1,226,449.04 1,685,700     2,142,200 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 2,785 832 35,000 -14.29 % 30,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0 50,680 11,365 35,000 42,86 % 50,000 

    คาอาหารเสรมิ (นม) 1,844,241.88 1,692,671.04 1,461,043.42 2,069,496 6.48 % 2,203,630 

    วัสดุกอสราง 0 35,879 0 200,000 -75 % 50,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0 0 733.55 20,000 0 % 20,000 

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

    วัสดุคอมพิวเตอร 0 49,830 30,330 50,000 0 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 1,844,241.88 1,831,845.04 1,504,303.97 2,449,496     2,443,630 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 0 9,592.38 49,061.77 70,000 0 % 70,000 

    คาบริการโทรศัพท 0 0 0 10,000 -100 % 0 

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 -100 % 0 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 12,000 0 % 12,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 9,592.38 49,061.77 97,000     82,000 

รวมงบดําเนินงาน 3,032,538.88 3,257,928.92 2,802,954.78 4,342,196     4,777,830 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               
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    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 0 0 14,000 -100 % 0 

      เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 21,000 -100 % 0 

      

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู 

0 0 84,000 0 0 % 0 

      ตูเหล็ก 0 11,000 0 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 0 32,000 -100 % 0 

      โตะอาหาร 0 75,000 0 0 0 % 0 

  ครุภณัฑการศึกษา        

        จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 0 0 0 0 100 % 160,000 

    ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               

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

    ครุภณัฑงานบานงานครัว               

      เครื่องกรองนํ้า  0 9,095 0 0 0 % 0 

      เครื่องกรองนํ้าใชเอนกประสงค 0 35,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  0 0 9,500 0 0 % 0 

      เครื่องทํานํ้าเย็นแบบตอทอ  0 15,000 0 0 0 % 0 

   
ช้ันวางของอเนกประสงคแบบช้ันเรียบ 

1 ช้ัน 
0 0 0 7,500 -100 % 0 

   
ช้ันวางของอเนกประสงคแบบช้ันเรียบ 

3 ช้ัน 
0 0 0 9,500 -100 % 0 

   
ช้ันวางของอเนกประสงคแบบตะแกรง 

1 ช้ัน 
0 0 0 9,500 -100 % 0 
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      ตูเย็น 0 25,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      
เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงาน

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

      
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด

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

   
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1 
0 0 0 0 100 % 10,000 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 4,900 0 0 0 % 0 

      หนาจอคอมพิวเตอร 0 0 0 3,520 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ               

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 20,420 50,000 0 % 50,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 227,095 113,920 147,020     306,000 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง        

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง        

 
             คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ        

สิ่งกอสราง 
0 0 0 0 100 % 50,000 

 รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0   50,000 

 รวมงบลงทุน  227,095 113,920 147,020   356,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

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

      เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 3,772,000 3,760,000 0 % 3,760,000 

รวมเงินอุดหนุน 4,438,000 4,096,000 3,772,000 3,760,000     3,760,000 
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รวมงบเงินอุดหนุน 4,438,000 4,096,000 3,772,000 3,760,000     3,760,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,470,538.88 9,947,783.92 9,115,134.78 10,757,296     11,559,930 

รวมแผนงานการศึกษา 10,156,541.88 10,276,661.92 9,464,081.58 11,812,136     13,131,390 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

  รายจายเพ่ือใหมาซึ่งบริการ        

          รายจายเพ่ือใหมาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 14,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

0 8,518 29,718 0 0 % 0 

   
คาใชจายในการจัดทําโครงการปองกัน

และชวยเหลือประชาชนจากโรคตดิตอ 
0 0 0 40,000 -100 % 0 

      โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

      

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานฯ 

 

0 0 0 50,000 -100 % 0 
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โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานฯ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

   
โครงการปองกันและชวยเหลือ

ประชาชนจากโรคติดตอ 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      

โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกในการ

ท้ิงขยะและการคัดแยกขยะ ภายใต

กิจกรรม "แยกกอนท้ิง" 

0 0 49,970 0 0 % 0 

      

โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกในการ

ท้ิงขยะและคัดแยกขยะ ภายใต

กิจกรรม     “แยกกอนท้ิง” 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 0 8,518 79,688 200,000     114,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 8,518 79,688 200,000     114,000 

 งบลงทุน        

 คาครุภัณฑ        

       ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย        

 
             เครื่องพนฝอยละอองละเอียด ULV 

แบบสะพายหลัง 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 50,000   0 

 รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000   0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน               
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โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
0 0 0 0 100 % 240,000 

      
อุดหนุนโครงการตามพระราชดํารดิาน

สาธารณสุข 
0 0 0 240,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000     240,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000     240,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 8,518 79,688 490,000     354,000 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 90,000 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 90,000 0 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 0     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 90,000 0 0 0     0 

รวมแผนงานสาธารณสุข 90,000 8,518 79,688 490,000     354,000 

แผนงานเคหะและชมุชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    เงินเดือนพนักงาน 570,654 418,248 775,118.35 1,851,960 12.99 % 2,092,620 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 77.5 % 42,600 

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

    คาตอบแทนพนักงานจาง 324,960 231,360 460,387.28 819,600 -11.1 % 728,640 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 47,000 36,000 83,028.78 144,000 -21.83 % 112,560 
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 953,114 685,608 1,318,534.41 2,899,560     3,036,420 

รวมงบบุคลากร 953,114 685,608 1,318,534.41 2,899,560     3,036,420 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 31,500 71,000 50,000 0 % 50,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,880 15,160 11,100 50,000 0 % 50,000 

    คาเชาบาน 36,000 38,500 56,000 168,000 0 % 168,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 0 2,400 50,000 0 % 50,000 

รวมคาตอบแทน 39,880 85,160 140,500 318,000     318,000 

  คาใชสอย               

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

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 96,924.4 350,000 -28.57 % 250,000 

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

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
            

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 79,900 52,590 79,356 150,000 -33.33 % 200,000 

      

คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดทองถ่ินดวยระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 43,050 29,860 35,459 250,000 20 % 300,000 

รวมคาใชสอย 146,506.42 219,798 211,739.4 870,000     670,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสาํนักงาน 24,805 7,551 31,194 50,000 0 % 50,000 
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    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 1,640 2,300 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุกอสราง 47,780 150,472 131,728 100,000 -33.33 % 100,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 84,900 13,760 57,570 300,000 9.03 % 200,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 171,422.05 129,709.79 128,019.63 321,000 -50 % 350,000 

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

    วัสดุคอมพิวเตอร 74,140 27,830 46,060 60,000 0 % 60,000 

รวมคาวัสดุ 404,687.05 331,622.79 394,571.63 871,000     790,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 0     5,000 

รวมงบดําเนินงาน 591,073.47 636,580.79 746,811.03 2,064,000     1,778,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑสาํนักงาน               

      เกาอ้ีทํางาน 0 5,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 40,100 0 0 0 % 0 

      จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 5,850 0 0 % 0 

      จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 0 0 18,050 0 0 % 0 

      โตะทํางานหนาโตะเหล็ก 0 5,300 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      
รถยนตบรรทุกเททายตดิตั้งเครนไฮ

ดรอลิค 
0 0 2,680,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑกอสราง               

      เครื่องเจาะคอนกรีตพรอมกระบอก 0 0 87,000 0 0 % 0 
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เพชรเจาะคอนกรีต 

      เครื่องเปาลมรอน 0 0 3,500 0 0 % 0 

      จัดซื้อรอกแมแรง ขนาด 1 ตัน 0 0 6,600 0 0 % 0 

      เลื่อยโซยนต 0 9,095 0 0 0 % 0 

      สวานไฟฟากระแทก 0 0 0 5,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑงานบานงานครัว               

      เครื่องตัดหญา 0 0 9,500 0 0 % 0 

    ครุภณัฑสาํรวจ               

      เทปวัดระยะ 0 0 4,500 3,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               

      

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว)  

0 0 22,000 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา 
7,900 0 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) 
4,300 0 0 0 0 % 0 

   
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง

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

   
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

ชนิด Network 
0 0 0 54,000 -100 % 0 

      เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 17,400 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

จํานวน 3 เครื่อง 
0 0 56,970 0 0 % 0 
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อุปกรณอานบัตรแบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 
0 0 0 1,400 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 274,080 503,480 0 0 0 % 0 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 350,000 100 % 350,000 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ       0 0 179,470 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 286,280 562,975 3,090,840 413,400   354,300 

รวมงบลงทุน 286,280 562,975 3,090,840 413,400   354,300 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,830,467.47 1,885,163.79 5,156,185.44 5,376,960   5,168,720 

งานไฟฟาถนน               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

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

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,428 100,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 194,380 24,400 1,428 100,000     0 

  คาวัสดุ               

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 70,040 249,907 200,000 -100 % 0 

    วัสดุกอสราง 4,550 18,925 34,937.5 200,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 43,800 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,066 0 0 0 % 0 

    วัสดุสาํรวจ 0 0 0 2,500 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 4,550 93,031 284,844.5 446,300     0 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 0 0 0 100,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000     0 
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รวมงบดําเนินงาน 198,930 117,431 286,272.5 646,300     0 

รวมงานไฟฟาถนน 198,930 117,431 286,272.5 646,300     0 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

    คาตอบแทนพนักงานจาง 369,960 360,960 460,029.68 498,240 2 % 508,200 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 60,000 60,000 67,992.74 60,000 -15.6 % 50,640 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 429,960 420,960 528,022.42 558,240     558,240 

รวมงบบุคลากร 429,960 420,960 528,022.42 558,240     558,240 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 78,060 68,740 34,560 100,000 0 % 100,000 

รวมคาตอบแทน 78,060 68,740 34,560 100,000     100,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 122,836.63 240,000 -16.67 % 200,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,600 6,980 25,301.39 0 100 % 200,000 

รวมคาใชสอย 15,600 6,980 148,138.02 240,000     400,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 199,500 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 43,600 49,320 28,100 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 156,219.3 154,661.44 207,711.05 210,000 19.05 % 250,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 700 19,800 50,000 100 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 199,819.3 204,681.44 455,111.05 560,000     650,000 
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รวมงบดําเนินงาน 293,479.3 280,401.44 637,809.07 900,000     1,150,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง               

      รถบรรทุกขยะ 0 953,810 0 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 58,090 70,110 0 0 0 % 0 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 200,000 0 % 200,000 

      

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ ซึ่งไม

รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคา

ซอมกลาง)  

0 0 6,900 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 58,090 1,023,920 6,900 200,000     200,000 

รวมงบลงทุน 58,090 1,023,920 6,900 200,000     200,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 772,529.3 1,734,281.44 1,172,731.49 1,658,240     1,908,840 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 2,801,926.77 3,736,876.23 6,615,189.43 7,681,500     7,077,560 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร 448,000 20,000 0 0 0 % 0 
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คาใชจายในการจัดงานวันแตงโมและ

ของดีอําเภอคุระบุร ี

80,000 60,000 65,000 750,000 -100 % 0 

      
คาใชจายในการดําเนินการประชุมหรือ

สัมมนากิจกรรมเวทีประชาคม/ชุมชน 
16,909 0 21,425 0 0 % 0 

      

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

0 20,000 0 0 0 % 0 

   
โครงการงานวันแตงโมและของดี

อําเภอคุระบุร ี
0 0 0 0 100 % 70,000 

      โครงการปองกันสถาบันสําคญัของชาติ 0 0 0 15,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง

ความเขมแข็งของครอบครัว 
0 0 0 25,000 -100 % 0 

      
โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 50,000 

   
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลครุะ 
0 0 74,000 50,000 -100 % 0 

      

โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลครุะประจําป 

2560 (จังหวัดเคลื่อนท่ี) 

47,536 0 0 0 0 % 0 
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพคน

พิการและผูดูแลคนพิการ 
0 0 0 0 100 % 30,000 

   
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผูดอยโอกาส 
0 0 0 0 100 % 20,000 

   โครงการสงเสริมและพัฒนาสตร ี 0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผู

พิการ 
0 0 24,860 25,000 -100 % 0 

      
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีและ

ประชาชนท่ัวไป 
0 0 0 25,000 -100 % 0 

      โครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 0 0 0 0 100 % 50,000 

   โรงเรียนผูสูงอายุ 0 0 0 00 100 % 100,000 

   สงเสริมศักยภาพผูสูงอาย ุ 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 189,245 100,000 185,285 215,000     530,000 

รวมงบดําเนินงาน 189,245 100,000 185,285 215,000     530,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน 189,245 100,000 185,285 215,000     530,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 189,245 100,000 185,285 215,000     530,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 44,709.68 108,000 38.89 % 150,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
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      คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา 162,383 171,974 14,416 40,000 -100 % 0 

      

คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน

ฟุตบอล 7 คน ตานยาเสพติด“องคการ

บริหารสวนตําบลคุระคัพ” ครั้งท่ี 2

ประจําป 2562       

0 0 146,989.2 0 0 % 0 

      

โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน 

องคการบริหารสวนตําบลครุะคัพ 

“ตานยาเสพติด” ครั้งท่ี 3 ประจําป 

2563 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

   
โครงการจดัการแขงขันกีฬา อบต.คุระ

สัมพันธ ตานยาเสพตดิ 
0 0 0 0 100 % 100,000 

   
โครงการจดัการแขงขันกีฬาระดับ

ตําบล (อบต.ครุะคัพ) 
0 0 0 0 100 % 150,000 

   โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 162,383 171,974 206,114.88 298,000     430,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 50,000 -80 % 10,000 

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

รวมคาวัสดุ 0 0 0 0     20,000 

รวมงบดําเนินงาน 162,383 171,974 206,114.88 378,000     450,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 162,383 171,974 206,114.88 378,000     450,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               
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    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 215,000 264,000 -24.24 % 200,000 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา 20,000 29,500 29,976 0 0 % 0 

      
คาใชจายการจัดกิจกรรมวันสงกรานต/

วันผูสูงอาย ุ
30,495 37,800 60,000 0 0 % 0 

      คาใชจายการจัดกจิกรรมวันสารทเดือนสิบ 40,000 0 80,000 0 0 % 0 

      
คาใชจายการจัดกิจกรรมวันออก

พรรษา 
50,000 0 50,000 0 0 % 0 

      คาใชจายในการจัดงานวันลอยกระทง 0 0 96,775 0 0 % 0 

      
โครงการจดักิจกรรมประเพณีวันสารท

เดือนสิบ 
0 0 0 40,000 -100 % 0 

      
โครงการจดังานประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

      โครงการจดัอบรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข 0 0 0 0 100 % 30,000 

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

   โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 0 0 0 0 100 % 100,000 

   
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต

และวันผูสูงอาย ุ
0 0 0 0 100 % 60,000 

   
โครงการสืบสานประเพณีวันสารท

เดือนสิบ 
0 0 0 0 100 % 40,000 
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โครงการสืบสานประเพณีชักพระเน่ือง

ในวันออกพรรษา 
0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการสืบสานประเพณีชักพระเน่ือง

ในวันออกพรรษา 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100,000 -100 % 0 

      โครงการแหเทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 140,495 67,300 531,751 554,000     560,000 

รวมงบดําเนินงาน 140,495 67,300 531,750 554,000     560,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

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

      
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปน

สาธารณประโยชน 
0 0 230,000 200,000 40 % 280,000 

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

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 340,495 267,300 761,751 754,000     840,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 502,878 439,274 967,865.88 1,132,000     1,290,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน               

  งบลงทุน               

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

      
โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน อบต. 

คุระ หมูท่ี 11 ตําบลครุะ 
0 0 0 4,680,000 -100 % 0 
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โครงการคาชดเชยสญัญาแบบปรบั

ราคาได (k) 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายซอย

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

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 5,170,000     10,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 5,170,000     10,000 

รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 0 5,170,000     10,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,170,000     10,000 

แผนงานการเกษตร               

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      

คาใชจายในการดําเนินโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริและพระราช

เสาวนีย 

42,518 30,000 0 0 0 % 0 

      

คาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง 

แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิแหลงทองเท่ียว

และปรับปรุงทัศนียภาพ และการ

สงเสริมการแกไขปญหาโลกรอน 

86,236 24,860 0 0 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงภมูิทัศนสองขางทาง 0 0 0 50,000 -100 % 0 
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ถนนในพ้ืนท่ีตําบลคุระ 

      โครงการปลูกปาในชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0 

   โครงการปลูกปาในชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000 

   

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการสงเสริมและแกปญหาภาวะ

โลกรอน 
0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการสํารวจแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี

ตําบลครุะ 
0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลง

พลับพลึงธาร 
0 0 0 30,000 -100 % 0 

   
โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลง

พลับพลึงธาร 
0 0 0 0 100 % 30,000 

   
ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนใน

พ้ืนท่ีตําบลคุระ 
0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคาใชสอย 128,754 54,860 0 100,000     210,000 

รวมงบดําเนินงาน 128,754 54,860 0 100,000     210,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 128,754 54,860 0 100,000     210,000 

รวมแผนงานการเกษตร 128,754 54,860 0 100,000     210,000 

แผนงานการพาณิชย               

งานกิจการประปา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

-57- 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 40,761 488.8 % 240,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,900 34.72 % 21,420 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 440,760 377,760 332,760 337,440 1.32 % 341,880 

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

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 500,760 430,760 380,760 442,101     651,300 

รวมงบบุคลากร 500,760 430,760 380,760 442,101     651,300 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,280 30,520 12,900 60,000 0 % 60,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

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

รวมคาตอบแทน 20,280 30,520 12,900 90,000     90,000 

  คาใชสอย               

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

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 132,314.2 300,000 0 % 300,000 

    รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
              

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,080 0 0 30,000 0 % 30,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,060 750 80 100,000 0 % 100,000 

รวมคาใชสอย 146,550.09 176,347.2 132,394.2 440,000     440,000 

  คาวัสดุ               
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    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 20,731 7,924 9,473 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุกอสราง 77,788 83,803 73,506.5 150,000 33.33 % 150,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 1,460 560 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,281.2 5,008.82 3,894 30,000 0 % 30,000 

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

    วัสดุอ่ืน 10,190 9,838.65 29,700 100,000 0 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 112,990.2 142,534.47 117,133.5 560,000     610,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 336,926.6 388,530.27 425,168.92 600,000 0 % 600,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 336,926.6 388,530.27 425,168.92 600,000     600,000 

รวมงบดําเนินงาน 616,746.89 737,931.94 687,596.62 1690,000     1,740,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภณัฑการเกษตร               

      ปมสูบนํ้าบอบาดาล (Submersible) 0 116,060 55,600 65,000 7.69 % 70,000 

      ปมสูบนํ้าแบบหอยโขง 0 0 0 13,000 15.38 % 15,000 

  ครุภณัฑกอสราง        

  

        จัดซื้อถังกรองทราย ตามแบบ

มาตรฐานระบบประปาขนาดความจุ 12 

ลูกบาศกเมตร ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 17,125.35 0 0 0 % 0 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 0 0 0 100,000 100 % 100,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 133,185.35 55,600 278,000     185,000 

รวมงบลงทุน 0 133,185.35 5,5,600 278,000     185,000 
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รวมงานกิจการประปา 1,117,506.89 1,301,877.29 1,123,956.62 2,410,101     2,576,300 

รวมแผนงานการพาณิชย 1,117,506.89 1,301,877.29 1,123,956.62 2,410,101     2,576,300 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 202,974 191,818 223,639 228,363 14.59 % 261,688 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,151 10,900 -3.67 % 10,500 

    เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 7,369,000 7,835,000 8,532,400 9,287,400 2.56 % 9,525,600 

    เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,537,600 1,780,000 1,907,200 2,164,800 15.13 % 2,492,000 

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 96,000 89,000 92,000 138,000 0 % 138,000 

    สํารองจาย 678,505 455,764 944,026 1,538,000 -34.98 % 1,000,000 

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

      รายจายตามขอผูกพัน 0 0 3000,000 420,000 0 % 420,000 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท.) 
232,740 313,770 313,920 356,700 -6.6 % 333,160 

รวมงบกลาง 10,466,819 11,040,352 12,321,336 14,144,163     14,181,348 

รวมงบกลาง 10,466,819 11,040,352 12,321,336 14,144,163     14,181,348 

รวมงบกลาง 10,466,819 11,040,352 12,321,336 14,144,163     14,181,348 

รวมแผนงานงบกลาง 10,466,819 11,040,352 12,321,336 14,144,163     14,181,348 

รวมทุกแผนงาน 37,630,062.89 38,538,487.47 43,539,039.45 62,670,000     58,816,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารงานสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 58,816,000.- 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  

         - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 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 เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวน

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

รวม 13,339,362.- บาท 

รวม 7,890,562.-  บาท 

รวม  3,053,800.- บาท 

จํานวน 532,080.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน    45,600.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน    45,600.- บาท 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ  

         - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 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 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตาํบล 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) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       10) เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         

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   4,836,762.- บาท 

จํานวน 2,939,520.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 92,220.-  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

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 9 อัตรา ดังนี้ 

         1) พนักงานขับรถยนตสวนกลาง             2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

         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 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

    งบดําเนินงาน 

      คาตอบแทน 

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ

จาง และผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน

ทางวินัย คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อน

ไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน (เงินรางวัลประจําป) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน

อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ตลอดจนคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติและ

ระเบียบกฎหมายรองรับและกําหนดใหสามารถเบิกจายได 

 

 

จํานวน  186,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน  273,480.- บาท 

 

 

จํานวน 1,219,362.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 126,180.-  บาท 

 

 

 

รวม 5,220,000.- บาท 

รวม 530,000.-   บาท 

จํานวน 250,000.- บาท 
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         คาเบี้ยประชุม 

         - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมเก่ียวกับการสอบในการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 

อบต. ตลอดจนคาเบี้ยประชุมที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ     

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

         - เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ เปนไปตาม

ระเบียบ / หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

           2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

         คาเชาบาน  

          - เพื่อจายเปนคาเชาบานพักใหพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายได เปนไปตามระเบียบ / 

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

            2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

          - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําที่มี

สิทธิไดรับ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

           2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

           3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  

เร่ือง การเบิกเงิน สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

           4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-   บาท 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 160,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 
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   คาใชสอย  

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

          รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

           - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ

สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ

ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะรายจาย

ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตางๆ คา

รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน หรือคาจางเหมาบริการที่จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับภารกิจและ

กิจการของ อบต. ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน

คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

          รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

          - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2562 

           - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือประชุมตางๆ ที่เก่ียวของเพื่อจายเปนคา

รับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย หรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

      รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจักร 

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง

ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 

 

    

 

รวม 3,210,000.-  บาท 

 

จํานวน 600,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 350,000.-  บาท 
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        คาใชจายในการเลือกตั้ง  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. คาตอบแทน

คณะกรรมการ คาวัสดุสําหรับการเลือกตั้ง ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง 

การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน 

          2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 

เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถ่ิน  

         คาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลาและพวงหรีด ฯลฯ 

           - เพื่อจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวย

ดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัด

งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศตางๆ สําหรับคาหรีดหรือพวงมาลา สําหรับสักการะ

ศพ ใหเบิกจายในนามของสวนราชการเปนสวนรวม เฉพาะสักการะศพผูที่เคยใหความชวยเหลือ 

หรือเปนผูเคยทําประโยชนใหแกประเทศหรือแกสวนราชการจนเปนที่ประจักษชัด เปนไปตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

             2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 

          โครงการจัดหาครุภัณฑของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

สําหรับใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสวนราชการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและทันตอ

เทคโนโลยี 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 10 

ลําดับที่ 6 

          โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล     

คุระ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางของ อบต. เปนไปตามระเบียบ/หนังสือ    

สั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

            2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

           -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 9 

ลําดับที่ 1 

 

จํานวน 500,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 800,000 บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 200,000 บาท 
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          โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพภาคีเครือขายทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 

           -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือขายทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลคุระ ของผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบล พนักงานจางของ อบต. ผูนําชุมชน 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

            2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

           -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 9 

ลําดับที่ 2 

           โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการและ      

ปองกันการทุจริต 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ในการปฏิบัติ

ราชการและปองกันการทุจริต เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

             -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 10 

ลําดับที่ 5 

           จัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธีตางๆ เชน วันพอแหงชาติ, 

วันแมแหงชาติ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ, วันชาติ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

             2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่  มท 0810.6/ว 1378 ลงวันที่  8 

พฤษภาคม 2563 เร่ือง ซักซอมแนวทางการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส       

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม 

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

           สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผน  

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 

เพื่อจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด

ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนอ่ืนๆ ที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของ อบต.คุระ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 

จํานวน 300,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 150,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 
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               1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

               2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 

15 มกราคม 2562 

               3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 

16 พฤษภาคม 2562          

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

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

          - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

     คาวัสดุ  

          วัสดุสํานักงาน  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

แฟม กระดาษถายเอกสาร สมุด ปากกา ตรายาง หมึก ดินสอ ไมบรรทัด เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก

พานพุม พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

          วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ฟวส สวิทซไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา แบตเตอร่ีแหง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ ตามหนังสือ

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

          วัสดุงานบานงานครัว  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ไมกวาด แปรง เขง สบู ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

รวม 920,000.-  บาท 

จํานวน 150,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 
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          วัสดุกอสราง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

ไมตางๆ ทินเนอร สี สังกะสี ปูนซีเมนต หิน ทราย อิฐ ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

          วัสดุยานพาหนะและขนสง  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 

รวมถึงรายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปน สายไมล หัวเทียน ฯลฯ ตามหนังสือที่ 

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

           วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระ

พรอมกับคาวัสดุ เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง กาซ  ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

           วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป เมมโมร่ีการด พูกัน สี ฯลฯ ตามหนังสือที่ 

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

           วัสดุคอมพิวเตอร  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

ตลับผงหมึก ซีดีรอม แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมาส เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล  คา

จัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

จํานวน 40,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 150,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 350,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 150,000.-  บาท 
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    คาสาธารณูปโภค  

          คาไฟฟา  

          - เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 

คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ อบต. คุระ 

          คาบริการโทรศัพท  

          - เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาเลขหมายโทรศัพท 

คาบํารุงคูสายโทรศัพท 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         

        เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One  

        -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน         

1 เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท สําหรับใชงานประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน 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) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

          - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 

รวม 560,000.- บาท 

จํานวน 300,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 70,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 160,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 228,800.-   บาท 

รวม 228,800.-  บาท 

จํานวน 23,000.- บาท 
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          - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 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 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 

         - จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

        เคร่ืองสํารองไฟฟา  

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

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

           1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 

           2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

         - จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                    

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

       - เพื่อจายเปนคาการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ และคาบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เรือยนต ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

 

งานบริหารงานคลัง  

  งบบุคลากร  

     เงินเดือน (ฝายประจํา)  

        เงินเดือนพนักงาน  

        - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล        

โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 6 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

        1) ผูอํานวยการกองคลัง                       2) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี              

        3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี             4) เจาพนักงานพัสดุ 

        5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได                 6) เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 5,800.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

 

รวม 4,216,080.- บาท 

รวม 2,827,080.- บาท 

รวม 2,827,080.-  บาท 

จํานวน 1,514,460.- บาท 
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        เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 4 อัตรา คือ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  เจา

พนักงานพัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได และเจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน 

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับพื้นที่สูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีรายชื่อใน

คําสั่ง กอ.รมน. จํานวน 1 อัตรา คือ หัวหนาฝายการเงินและบัญชี เดือนละ 310 บาท จํานวน 12 เดือน              

       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 8 อัตรา ดังนี้ 

        1) ผูชวยนักวิชาการการเงินและบัญช ี           2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                  

        3) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได               4) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี

        5) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                       6) คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

      - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล    

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

งบดําเนินงาน  

    คาตอบแทน  

       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

       - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและ

ผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณ คณะกรรมการสอบทางวินัย 

คาตอบแทนและเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตลอดจน

คาตอบแทนอ่ืนๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ 

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

        - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 

 

 

จํานวน 88,920.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 1,057,680.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 106,020.-   บาท 

 

 

 

รวม 1,339,000.-  บาท 

รวม 176,000.-   บาท 

จํานวน 100,000.-   บาท     

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 
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        คาเชาบาน  

         - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดตามระเบียบฯ 

        เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

        - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดตาม

ระเบียบฯ 

คาใชสอย  

     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

          รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

          - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทกุ 

คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท หรือคาจางเหมาบริการที่

จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับภารกิจและกิจการของ อบต. คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี คา

โฆษณาและเผยแพร ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม

ตางๆ หรือคาจางเหมาบริการที่จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับภารกิจและกิจการของ อบต. ฯลฯ กรณีจาง

เหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

     รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

          คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา

ที่พักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางตามภารกิจ 

          โครงการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

          -เพื่อจายเปนคาใชโครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (e-LAAS) การจัดเก็บรายได การเงินการคลัง ฯลฯ ใหแกผูบริหาร ขาราชการ พนักงานของ อบต.  

          - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

          -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 10 

ลําดับที่ 3 

 

 

 

 

 

จํานวน 36,000.-   บาท 

 

จํานวน 10,000.-   บาท 

 

 

รวม 1,000,000.-   บาท 

 

จํานวน 350,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 200,000.-  บาท 
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          โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลใน

การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน จัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อ

รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

           2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง พ.ศ. 2562 

           3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 

           4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 

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

          โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

          -เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมประเภทตางๆ นอก

สถานที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลคุระ  

          -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 4          

        คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

        - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. เชน เคร่ือง

คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต เคร่ืองปรับอากาศ ตู โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 

    คาวัสดุ  

         วัสดุสํานักงาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอง 

ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน แฟม กระดาษถายเอกสาร สมุด 

ปากกา ตรายาง หมึก ดินสอ ไมบรรทัด เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็กพานพุม พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ 

ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน

วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

         วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

            - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประ

กอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให

สามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน ฟวส สวิทซไฟฟา สายไฟฟา หลอด

ไฟฟา แบตเตอร่ีแหง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 

 

 

รวม 163,000.-   บาท 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 3,000.-   บาท 
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         วัสดุงานบานงานครัว  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ไมกวาด แปรง เขง สบู ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

         วัสดุยานพาหนะและขนสง  

           - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ สําหรับใชกับ

รถจักรยานยนตของกองคลัง  เชน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปน สายไมล หัวเทียน ฯลฯ ตาม

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับ

คาวัสดุ สําหรับใชกับรถจักรยานยนตของกองคลัง  เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง กาซ  ฯลฯ 

ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

         วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป เมมโมร่ีการด พูกัน สี ฯลฯ ตามหนังสือที่ 

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

         วัสดุคอมพิวเตอร  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

ตลับผงหมึก ซีดีรอม แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมาส เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล  คา

จัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

จํานวน 2,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 6,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 2,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 80,000.-  บาท 
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  งบลงทุน  

     คาครุภัณฑ  

         ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 

         -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2       

(38 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะพื้นฐาน 

           - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi 

           - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอนาที (ppm) 

           - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

           - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

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

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

ดี ก ว า  จํ า น วน ไม น อยกว า  1  ช อ ง  ห รือสามา รถ ใช ง านผ าน เค รือข า ย ไ ร ส า ย  Wi-Fi                      

(IEEE 802.11b,g,n) ได 

           - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

           - สามารถใชไดกับ A4,Letter, Legal และ Custom 

         -โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563       

        เคร่ืองสํารองไฟฟา  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ือสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน 

          1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA ( 480 Watts)  

          2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

        -โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ 

อบต. เชน รถจักรยานยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

รวม 50,000.-   บาท 

รวม 50,000.-   บาท 

 

จํานวน 15,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 5,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 
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                                                     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

   งบบุคลากร  

       เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 1 ตําแหนง คือ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

จํานวน 12 เดือน 

          คาตอบแทนพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 3 อัตรา คือ  

            1) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  

            2) พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 ตําแหนง 

          เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

      คาตอบแทน  

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งศูนย อปพร. , อาสาสมัคร

ที่มาชวยเหลือการปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล โดยปฏิบัติงานตามคําสั่งของ

หนวยกูภัยทางทะเล ชุมชน 2 คุระ (ศูนยกระเบน) ฯลฯ 

          คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

          -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน

จาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน งานภารกิจหนวยกูภัยทะเลชุมชน และอ่ืนๆ ฯลฯ 

      คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

           รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

           -เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาติดตั้งโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต 

คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ คาซักฟอก คาจางเหมาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ 

คาจางเหมาติดตั้งปายประชาสัมพันธ  คาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

รวม 1,689,960.-  บาท 

รวม 624,960.-  บาท 

รวม 624,960.-   บาท 

จํานวน 239,520.- บาท 

 

 

 

จํานวน 337,440.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 48,000.-  บาท 

 

 

 

รวม 865,000.-   บาท 

รวม 100,000.-   บาท 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

รวม 310,000.-   บาท 

 

จํานวน 30,000.-   บาท 
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        รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

         -เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง

รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) พิธีเปดอาคารตางๆ ที่เก่ียวของ 

         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

         -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

         โครงการจัดตั้ง/สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน             

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้ง/สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนน (ปใหม,สงกรานต) เชน คาอาหาร,คาเคร่ืองดื่ม,คาปายประชาสัมพันธ,

คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            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 

        คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

         - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. ไดแก รถดับเพลิงทะเบียน    

บฉ 6839 พังงา กลองวงจรปด (CCTV) วิทยุสื่อสาร ปายจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ และ

ทรัพยสินที่ไดรับถายโอนภารกิจหนวยกูภัยทะเลชุมชน เชน รถยนตงานกูภัยทะเลชุมชน ทะเบียน 

กข 9297 พังงา, เรือยาง,เรือ RIB, อุปกรณดําน้ํา ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  คาวัสดุ  

       วัสดุสํานักงาน 

        -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ,เคร่ืองเขียน,แบบพิมพ,เคร่ืองคํานวณเลข (Calculator) ,

กระดานไวทบอรด,ตะแกรงวางเอกสาร,ตรายาง,ซอง ฯลฯ สําหรับใชงานรักษาความสงบภายใน 

และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ 

 

 

 

จํานวน 10,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.-   บาท 

 

 

 

จํานวน 120,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.-   บาท 

 

 

 

 

รวม 455,000.-   บาท 

จํานวน 5,000.-  บาท 
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       วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

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

ฯลฯ สําหรับใชงานรักษาความสงบภายใน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ 

       วัสดุงานบานงานครัว 

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการ

ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมกวาด แปรง 

น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ผาปูเตียง ปลอกหมอน ผาหม ที่นอน หมอน มุง ฯลฯ สําหรับใช

งานรักษาความสงบภายใน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ 

       วัสดุยานพาหนะและขนสง  

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับทรัพยสินของ อบต. เชน นถดับเพลิง 

รถยนตงานกูภัยทะเล ทะเบียน กข 9297 พังงา เรือ ฯลฯ สําหรับใชงานรักษาความสงบภายใน 

และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ ไดแก กระจกมองขาง ใบปดน้ําฝน ยางรถยนต ฯลฯ 

       วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

       - เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันจารบี,น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ ไดแก รถดับเพลิง, 

รถยนตกระบะ,เรือยาง,เรือ RIB ที่ไดรับถายโอนภารกิจหนวยกูภัยทะเลชุมชน 2 คุระ ฯลฯ สําหรับ

ใชงานรักษาความสงบภายใน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ 

       วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

        -เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑตางๆ สําลีและผาพันแผล แอลกอฮอล ถุงมือแพทย ฯลฯ สําหรับใช

งานรักษาความสงบภายใน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

        วัสดุเคร่ืองแตงกาย 

        -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน  เคร่ืองแตงกาย ถุงมือยาง

หรือหนัง ผาปดปาก-ปดจมูก รองเทาบูท เสื้อกันฝน ชุดสะทอนแสง ฯลฯ สําหรับใชงานรักษาความ

สงบภายใน และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ 

         วัสดุคอมพิวเตอร 

         -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ (Key Board) เมาส 

(Mouse) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ สําหรับใชงานรักษาความสงบภายใน และงานอ่ืนๆ 

ที่เก่ียงของ 

        วัสดุอ่ืน  

        - เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมสามารถจําแนกหมวดได สําหรับใชงานรักษาความสงบภายใน 

และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียงของ 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 
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   งบลงทุน  

    คาครุภัณฑ  

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

         -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง สําหรับรถดับเพลิง ทะเบียน บฉ 6839 พังงา, รถยนตงานกูภัย

ทะเล ทะเบียน กข 9297, เรือยาง,เรือ RIB ฯลฯ สําหรับใชงานรักษาความสงบภายใน และงานอ่ืนๆ 

ที่เก่ียงของ 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

   งบดําเนินงาน        

     คาใชสอย  

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

         -เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาบรรจุน้ํายาถังดับเพลิง คาจาง

เหมาติดตั้งปายประชาสัมพันธ คาซักฟอก คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลคุระ 

        -เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคการบริหารสวนตําบลคุระ เชน คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาเอกสารประชาสัมพันธ คาแผนพับ 

ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

ดังนี้ 

         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

         2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  

         3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

         4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13  

กุมภาพันธ 2563  

        - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) แกไข คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1     

     คาวัสดุ    

          วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุจัดซื้อเคร่ืองดับเพลิง เชน สายสงน้ํา หัวฉีดน้ํา ทอดูดน้ํา ฯลฯ สําหรับ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 

 

 

รวม 200,000.-   บาท 

รวม 200,000.-   บาท 

 

จํานวน 200,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 210,000.-   บาท 

รวม 210,000.-   บาท 

รวม 150,000.-   บาท 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 120,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 60,000.-   บาท  

จํานวน 60,000.- บาท 
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                                     แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

   งบบุคลากร  

         เงินเดือน (ฝายประจํา)  

         เงินเดือนพนักงาน  

         - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล  

โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 3 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

        1) ผูอํานวยการกองการศึกษา                 2) หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

        3) นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

        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)  เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง ตลอดจนคาตอบแทน อ่ืน ๆ ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ 

ฯลฯ 

       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

       - เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ เปนไปตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

            2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

รวม 1,571,460.-   บาท  

รวม 1,163,460.-  บาท 

รวม 1,163,460.-  บาท 

จํานวน 1,103,460.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 378,000.-  บาท 

รวม 135,000.-  บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 
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        คาเชาบาน  

        - เพื่อจายเปนคาเชาบานพักใหพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายได เปนไปตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

           2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําที่มี

สิทธิไดรับ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

           2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

           3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  

เร่ือง การเบิกเงิน สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

           4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  

   คาใชสอย  

     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

       - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการ

จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) 

คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา 

คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

    รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง

ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 

 

 

จํานวน 45,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 160,000.-  บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 80,000.-   บาท 
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         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

   คาวัสดุ  

         วัสดุสํานักงาน  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

แฟม กระดาษถายเอกสาร สมุด ปากกา ตรายาง หมึก ดินสอ ไมบรรทัด เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก

พานพุม พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่

27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

         วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

         - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสนิใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชาํระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป เมมโมร่ีการด พูกัน สี ฯลฯ ตามหนังสือที่ 

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวสัดุ

และครุภัณฑตามหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนงัสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ                             

        วัสดุคอมพิวเตอร  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

ตลับผงหมึก ซีดีรอม แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมาส เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล  คา

จัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

  งบลงทุน  

   คาครุภัณฑ  

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

        - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. เพื่อใหสามารถ

ใชงานไดปกติ  

 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

รวม 83,000.-  บาท 

จํานวน 30,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 3,000.-   บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 30,000.-   บาท 

รวม 30,000.-   บาท 

 

จํานวน 30,000.-  บาท 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

    งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานครูองคการ

บริหารสวนตําบล โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 6 ตําแหนง คือ ครู อันดับ คศ.1 จํานวน  

12 เดือน 

          เงินวิทยฐานะ 

          - เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ครู คศ. 2 จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 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 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

       คาตอบแทน  

          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ

จางและผูควบคุมงานกอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบ

ทางวินัย คาตอบแทน และเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 

ตลอดจนคาตอบแทนอ่ืน ๆ  ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ฯลฯ 

          เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

          - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําที่มี

สิทธิไดรับ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

           2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

 

 

รวม 11,559,930.-  บาท 

รวม 2,666,100.-   บาท 

รวม 2,666,100.-   บาท 

จํานวน 1,514,280.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 84,000.-  บาท 

 

 

จํานวน 1,041,480.- บาท 

 

 

 

จํานวน 26,340.-  บาท 

 

 

 

รวม 4,777,830.-  บาท 

รวม  110,000.-   บาท 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-   บาท 
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           3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  

เร่ือง การเบิกเงิน สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

           4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  

   คาใชสอย  

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

         - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง

ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย

เก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ

สิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 

ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง

เคร่ืองรับสัญญาณตางๆ หรือคาจางเหมาบริการที่จําเปนอ่ืนที่เก่ียวของกับภารกิจและกิจการของ 

อบต. ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 

10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา

บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

       รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

       คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลคุระ 

       (1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 

686,000 บาท 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 1 แหง  (เงินอุดหนุน

สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาค

เรียน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 140  คน   

        (2) เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ (คาจัดการเรียนการสอน)  จํานวน  238,000 บาท 

        - เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,700  บาท/คน 

จํานวนเด็กนักเรียน 140 คน  

         (3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการ

เรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  จํานวน 158,200 บาท 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 

คาอุปกรณการเรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 5 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัด 

 

 

 

 

 

รวม 2,142,200.-  บาท 

 

จํานวน 300,000.- บาท 
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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 คนเปนเงิน 42,000  บาท 

          4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน140 คน เปนเงิน 60,200  บาท 

          - เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

         1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 

2563 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล) 

         2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

   -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2 

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

         -เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของครู 

และผูชวยครูผูดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ

ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

          -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

         คาพาหนะสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ  

         - เพื่อจายเปนคาเดินทางคาพาหนะนําเด็กไปสงสถานพยาบาล 

         โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  

         -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูที่ เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาอาหารและเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล  

คาใชจายเก่ียวกับสถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของ  ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน 

คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคาร้ือ

ถอน เชน เคร่ืองโปรเจคเตอร เคร่ืองเสียง เต็นท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 

จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา

อุปกรณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายใน

การประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะ 
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การประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการ

ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เก่ียวของในการจัดงาน 

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

         โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกและภายใน ศพด. อบต.คุระ 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกและภายใน ศพด. 

อบต.คุระ 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนาที่ 4 

ลําดับที่ 1 

          โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา  

          -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ จัดซื้อจัดจางในการสรางสนามเด็กเลน เคร่ือง

เลน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการในการดําเนินโครงการ 

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

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต. ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

   คาวัสดุ  

       วัสดุสํานักงาน  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

แฟม กระดาษถายเอกสาร สมุด ปากกา ตรายาง หมึก ดินสอ ไมบรรทัด เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก

พานพุม พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 

27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

       วัสดุไฟฟาและวิทยุ  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

ฟวส สวิทซไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา แบตเตอร่ีแหง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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รวม 2,443,630.- บาท 
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       วัสดุงานบานงานครัว  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง

รายจายเพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา

วัสดุ เชน ไมกวาด แปรง เขง สบู ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

       คาอาหารเสริม (นม)  

       (1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน  

268,268 บาท 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 140 คน อัตราคนละ 7.37บาท จํานวน 260 วัน 

        (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  

       - เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล) 

      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563        

      วัสดุกอสราง  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ

ประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 

สําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ เชน ไมตางๆ ทินเนอร สี สังกะสี 

ปูนซีเมนต หิน ทราย อิฐ ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 2,203,630.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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       วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระ

พรอมกับคาวัสดุ เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง กาซ  ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

       วัสดุการเกษตร  

       - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ปุย, ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว , เคร่ืองดักแมลง สําหรับ

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

        วัสดุคอมพิวเตอร  

         -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจาย

เพื่อประกอง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 

ตลับผงหมึก ซีดีรอม แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมาส เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล        

คาจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   คาสาธารณูปโภค  

        คาไฟฟา  

        - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคุระฯลฯ 

         คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

         - เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุสื่อสาร 

คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคา

สื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี ฯลฯ และคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึน

เก่ียวกับการใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 82,000.- บาท 

จํานวน 70,000.- บาท 

 

จํานวน 12,000.-  บาท 
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   งบลงทุน  

      คาครุภัณฑ  

         ครุภัณฑการศึกษา 

           จัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม 

          -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองเลนสนามพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชิ้น ขนาดไมนอยกวา 

500×290×260 ซม. คุณลักษณะพื้นฐาน 

           1) ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทีลีน 

           2) แข็งแรงทนทาน ทนแดดทนฝน 

           3) สีทีใชเปนสีที่มมีสารตกคางและปลอดสารพิษ ปลอดภัยตอเด็ก 

           4) รูปทรงไมมีอันตรายตอเด็ก ชิ้นสวนไมมีเหลี่ยมคม 

          5) ใชงานไดทนทานและไมแตกหักงาย 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.) 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 หนาที่ 11 

ลําดับที่ 3 

        ครุภัณฑงานบานงานครัว 

           ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง 

          -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด สําหรับติดตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ ขอจัดซื้อตามราคาตามทองตลาด 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.) 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563  หนาที่ 12 

ลําดับที่ 4 

         พัดลมชนิดติดผนัง 

         -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้งสําหรับ

ติดตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ ซึ่งไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามราคาตามทองตลาด 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.) 2561 - 2565) หนาที่ 120 ลําดับที่ 29 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

        เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 

        -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/

นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน 

          - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

          - มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

          - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

          - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

          - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

 

รวม 356,000.-  บาท 

รวม 356,000.-  บาท 

 

จํานวน 160,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 76,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.-  บาท 
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          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

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

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

          - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

          - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  

        -ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เปนทรัพยสินของ อบต. 

และของกองการศึกษา เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

          คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

          -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ปรับปรุง ตอเติม 

ซอมแซม อาคารบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคุระ ฯ ลฯ เพื่อใหมีสภาพที่

สามารถใชงานไดตามปกต ิ

  งบเงินอุดหนุน  

     เงินอุดหนุน  

        เงินอุดหนุนสวนราชการ 

        เงินอุดหนุนสวนราชการ  

        อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)   

         - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร

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

บาทตอคน จํานวน 200 วัน  

         - เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี ้

          1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 

2563 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล) 

           2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2563 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

รวม 50,000.-  บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

รวม 3,760,000.-  บาท 

รวม 3,760,000.-  บาท 

 

จํานวน 3,760,000.-  บาท 
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                                 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

   งบดําเนินงาน 

      คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

           รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

           - สําหรับจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 

            2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

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

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ 

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอก

หญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

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

           3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 

เมษายน 2561 

           4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 

เมษายน 2561 

           5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

             6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 4052  ลงวนัที่ 14 ธันวาคม 2561 

           7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 

มีนาคม 2562 

           8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 019.3/ว 1049   ลงวันที่ 15 

มีนาคม 2562 

           9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 019.3/ว 1795  ลงวันที่ 7 

พฤษภาคม 2562 

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

 

 

รวม 354,000.-  บาท  

รวม 114,000.-  บาท 

รวม 114,000.-  บาท 

 

จํานวน 14,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 
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        โครงการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ เชน           

การประชาสัมพันธ การปองกัน ควบคุม ระงับการระบาดของโรค ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ/หนังสือ

สั่งการ ดังนี้ 

            1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่  9 เมษายน 2563 

              2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม 2563 

            3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0433   ลงวันที่ 

14 พฤษภาคม 2563 

               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข คร้ังที่ 1/2563 หนา 3 ลําดับ

ที่ 1 

งบเงินอุดหนุน  

      เงินอุดหนุน  

       เงินอุดหนุนเอกชน 

       โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 

        - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  12 หมูบาน 

หมูบานละ 20,000 บาท เปนไปตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

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

สิงหาคม 2560  

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

มกราคม 2560 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 97 ลําดับที่ 5      

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 240,000.-  บาท 

รวม 240,000.-  บาท 

 

จํานวน 240,000.-  บาท 
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                                แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

   งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          เงินเดือนพนักงาน  

          - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล โดย

จายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 7 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 

         1) ผูอํานวยการกองชาง                      2) หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

         3) วิศวกรโยธา (ปก/ชก)                     4) นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

         5) นายชางสํารวจ (ปง/ชง)                  6) นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

         7) เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                                 

         เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา คือ นายชางสํารวจ และ     

เจาพนักงานธุรการ 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 6 อัตรา ดังนี้ 

       1) ผูชวยนายชางเขียนแบบ                   2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

       3) ผูชวยนายชางโยธา                         4) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

       5) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 

        เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

        - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

 

 

 

 

รวม 5,168,720.-  บาท 

รวม 3,036,420.- บาท 

รวม 3,036,420.- บาท 

จํานวน 2,092,620.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 42,600.-  บาท 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 728,640.-  บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 112,560.- บาท 
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  งบดําเนินงาน  

     คาตอบแทน  

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

การจาง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนคร้ังคราว ฯลฯ 

         คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับอนมุัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ 

         คาเชาบาน  

         - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ                            

   คาใชสอย  

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

         รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

         -เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา

และเผยแพรขาวทางวิทยกุระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ 

คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดี  คาติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตางๆ คาใชจายตางๆในการ

ติดตั้งโทรศัพท (ยกเวนคาตูสาขา) คาโทรศัพทพวงภายในและเคร่ืองโทรศัพทภายใน คาออกแบบ 

คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง คาจาง

เหมาบริการบุคคล ฯลฯ 

         รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) พิธีเปดอาคารตางๆ ฯลฯ 

         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

         คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน

ตางๆ ฯลฯ   

 

 

 

รวม 1,778,000.- บาท 

รวม 318,000.- บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 168,000.- บาท 

 

จํานวน 50,000.-  บาท 

 

 

รวม 670,000.- บาท 

 

จํานวน 250,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

                                  -96- 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. เชน รถยนต, รถจักรยานยนต, 

รถตักหนา-ขุดหลัง, รถบรรทุกน้ํา, 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 

         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 ,รถตักหนา-ขุดหลัง ,รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค

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

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

กรองแสง,เข็มขัดนิรภัย,แมแรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตช,กระจก

โคงมน,ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

          - เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันจารบี,น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ สําหรับรถยนต

กองชาง รถจักรยานยนต รถบรรทุก 6 ลอ,รถบรรทุกน้ํา,รถตักหนา-ขุดหลัง,รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้ง

เครนไฮโดรลิค,เคร่ืองจักรกล อบจ. พังงา และรถบรรทุกน้ําของสวนราชการ อ่ืนๆ ตามโครงการ

แกไขปญหาภัยแลงและอ่ืนๆ ฯลฯ  

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

          - เพื่อจายเปนคาพูกันและสี ฟลม เมมโมร่ีการด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

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

กลอง เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ 

          วัสดุคอมพิวเตอร  

          - เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 

หมึกพิมพ แปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมาส (Mouse) เคร่ืองกระจาย 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

 

รวม 790,000.- บาท 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

จํานวน 120,000.- บาท 

 

จํานวน 100,000.-  บาท 

 

 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 250,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 
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สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Sound Card เปนตน เคร่ืองอานและบันทึก

ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-

ROM) แบบออพติคอล(Optical) เปนตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม

คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ     

  งบลงทุน  

      คาครุภัณฑ        

         ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

         -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะพื้นฐาน 

          - เปนเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต 

          - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi 

          - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาท ี

          - มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 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 

        (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

         คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

         - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม

บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง สําหรับรถยนตกองชาง รถจักรยานยนต รถบรรทุก 6 ลอ 

รถบรรทุกน้ํา รถตักหนาขุดหลัง รถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯลฯ  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

    งบบุคลากร  

          เงินเดือน (ฝายประจํา)  

          คาตอบแทนพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 

          1) พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา       2) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา  

 

 

 

 

 

รวม 354,300.- บาท 

รวม 354,300.- บาท 

 

จํานวน 4,300.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 350,000.- บาท 

 

 

 

รวม 1,908,840.- บาท 

รวม 558,840.- บาท 

รวม 558,840.- บาท 

จํานวน 508,200.- บาท 
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          เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

          - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

      คาตอบแทน  

        คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

          - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ     

      คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

           รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

           - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันรถยนต สําหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 

พังงา และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา คาจางเหมาบริการบุคคลสําหรับ

จัดเก็บขยะ คาชั่งน้ําหนักขยะ คาจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ  

            คาบํารุงรักษาและซอมแซม   

            - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. ไดแก รถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา 

    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

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 

 

 

 

จํานวน 50,640.- บาท 

 

 

 

รวม 1,150,000.- บาท 

รวม 100,000.- บาท 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 400,000.- บาท 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

รวม 650,000.- บาท 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 250,000.- บาท 
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        วัสดุเคร่ืองแตงกาย  

        - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน เคร่ืองแตงกาย ถุงมือยาง

หรือหนัง ผาปดปาก-ปดจมูก รองเทาบูท เสื้อกันฝน ฯลฯ สําหรับพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 

งบลงทุน  

   คาครุภัณฑ  

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

           คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  

           - เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน (รถบรรทุกขยะ) เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

                                         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  

   งบดําเนินงาน  

      คาใชสอย  

           รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        

           โครงการงานวันแตงโมและของดีอําเภอคุระบุรี 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันแตงโมและของดีอําเภอคุระบุรี จายเปนคาออก

ราน การจัดนิทรรศการ จัดชุดการแสดงบนเวที คาของขวัญ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในงาน ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563    

หนา 12 ลําดับที่ 4           

           โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว 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 คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

              1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

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

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 200,000.- บาท 

รวม 200,000.- บาท 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

 

รวม 530,000.- บาท 

รวม 530,000.- บาท 

รวม 530,000.- บาท 

จํานวน 70,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

                             -100- 

           โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลคุระ 

           -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลคุระ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตําบลคุระ คาใชจายการตกแตง

สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ  คา

ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช

บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทํา

โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรม

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 คา

ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้

             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

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

           โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผูดูแลคนพิการ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม 

คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง  ๆในการฝกอบรม คากระเปา

หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนา 8 ลําดับที่ 2        

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 
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                                -101- 

           โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาใชจายในการสงเคราะห สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาส คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการ

ฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ

สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ 

ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณ

ในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ

สั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

            2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

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

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนา 9 

ลําดับที่ 3       

           โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาสตรี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับ

การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู

เขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปา

หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง

และเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่

จําเปนในการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนา 11 ลําดับที่ 2                 

           โครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย

เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม    คาวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการ ดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 
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            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนา 

11 ลําดับที่ 3 

           โรงเรียนผูสูงอายุ 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาใชจายในการศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุตนแบบ คาใชจายเก่ียวกับการใชและ

การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ 

คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช

บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

             1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) 

             2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินพ.ศ. 2559 

             3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนา 8 

ลําดับที่ 1 

           สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คา

วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา

หนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ

ฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู

งาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ 

คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนา 

10 ลําดับที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 
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                                     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 คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ 

ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง

เคร่ืองรับสัญญาณตางๆ คารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน หรือคาจางเหมาบริการที่จําเปน

อ่ืนที่ เ ก่ียวของกับภารกิจและกิจการของ อบต. ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการ (ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑการ

ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

     รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

          โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.คุระสัมพันธ ตานยาเสพติด 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.คุระสัมพันธ ตานยาเสพติด ใน

การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน เชน คาใชจาย

ในโครงการ คาชุดนักกีฬา คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนาที่ 6 

ลําดับที่ 3                             

          โครงการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล (อบต.คุระคัพ) 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล (อบต.คุระคัพ) การ

แขงขันฟุตบอล 7 คน องคการบริหารสวนตําบลคุระคัพ “ตานยาเสพติด” คร้ังที่ 4 ประจําป 2564      

เชน คาใชจายในโครงการ คาชุดนักกีฬา คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

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

 

 

 

 

 

รวม 450,000.- บาท 

รวม 450,000.- บาท 

รวม 430,000.- บาท 

 

จํานวน 150,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 150,000.- บาท 
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          โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา หรือสงนักกีฬาเปนตัวแทนขององคการบริหาร

สวนตําบลคุระเขารวมในการแขงขันในระดับตาง ๆ ฯลฯ เชน คาใชจายในโครงการ คาชุดนักกีฬา 

คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 หนาที่ 6 

ลําดับที่ 1 

     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  

         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 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน

และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 20,000.- บาท 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

 

รวม 840,000.- บาท 

รวม 560,000.- บาท 

รวม 560,000.- บาท 

 

จํานวน 200,000.- บาท 
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         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

           โครงการจัดอบรมจริยธรรม 

             - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดอบรมจริยธรรม เชน คาจางเหมา คาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 

             - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 4 

ลําดับที่ 1         

           โครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข เชน คาจาง

เหมา คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 

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

           โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เชน 

คาจางเหมา คาดอกไม คาตกแตงเวที คาของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  คาปายโครงการ ฯลฯ 

            - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 

7 ลําดับที่ 2 

           โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ         

             - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ เชน คาดอกไม คาตกแตงเวที คาของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาเคร่ืองเสียง คา

ปายโครงการ ฯลฯ 

             - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

             - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 

หนาที่ 6 ลําดับที่ 1          

           โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

            - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ เชน 

คาจางเหมาการจัดทํารถกระจาด คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ 

            - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

            - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 

7 ลําดับที่ 3 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 40,000.- บาท 
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           โครงการสืบสานประเพณีชักพระเน่ืองในวันออกพรรษา 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีชักพระเนื่องในวันออก

พรรษา  เชน คาจางเหมาจัดทําเรือพระ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

           - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 

8 ลําดับที่ 5 

           โครงการแหเทียนพรรษา 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแหเทียนพรรษา เชนคาจางเหมา คาดอกไม คาวัสดุ

อุปกรณ ฯลฯ 

           - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

           - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 

8 ลําดับที่ 4 

งบเงินอุดหนุน  

    เงินอุดหนุน  

         เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 

         เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  

         - เพื่อจายเปนคาอุดหนุนมัสยิดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคุระ จํานวน 12 แหง 

เปนคาใชจายในโครงการตางๆ เหลานี ้

           1.สนับสนุนเปนคาใชจายในโครงการคายอบรมจริยธรรมและสอบวัดผลการเรียนศาสนา

อิสลามภาคฟรดูอัยนของเยาวชนในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลคุระ เชน คาใชจายใน

โครงการ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณตางๆฯลฯ ตั้งไว 

200,000 บาท 

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

           2. สนับสนุนเปนคาใชจายในโครงการวันเดือนรอมฎอน เชน คาใชจายในโครงการ 

คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว        

80,000 บาท 

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

 

 

 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

รวม 280,000.- บาท 

รวม 280,000.- บาท 

 

จํานวน 280,000.- บาท 
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                         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

   งบลงทุน  

       คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

          คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

           โครงการคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k)  

          - เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k) ใหกับผูรับจางตามสัญญาจางของ

องคการบริหารสวนตําบลคุระ (ตั้งโดยเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่      

กค 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561) 

          

                              แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  

   งบดําเนินงาน  

      คาใชสอย  

         รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ         

         โครงการปลูกปาในชุมชน  

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกปาในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเปนการเพิ่ม

พื้นที่ปาสีเขียวใหแกพื้นที่ตําบลคุระ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ          

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

         โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         - 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 ลําดับที่ 2 

         โครงการสงเสริมและแกปญหาภาวะโลกรอน 

         - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและแกปญหาภาวะโลกรอน สรางจิตสํานึกและ

จัดกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของ 

         - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 5 

ลําดับที่ 1     

 

 

 

รวม  10,000.- บาท 

รวม  10,000.- บาท 

รวม  10,000.- บาท 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

 

 

รวม 210,000.- บาท 

รวม 210,000.- บาท 

รวม 210,000.- บาท 

 

จํานวน 20,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 
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          โครงการสํารวจแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลคุระ 

          -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลคุระ 

ศึกษาและสํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยว ประชาสัมพันธ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

          -ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 73 ลําดับที่ 9 

          โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงพลับพลึงธาร  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงอนุรักษและฟนฟูแหลงพลับพลึงธาร โดยการจัดใหอบรมให

ความรู การดูแลฟนฟูพลับพลึงธาร จัดกิจกรรมอนุรักษพลับพลึงธาร หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

            2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 72 ลําดับที่ 55 

          ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนในพ้ืนที่ตําบลคุระ 

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนในพื้นที่ตําบลคุระ เชน 

เก็บขยะ ตัดหญา ปลูกดอกไม ฯลฯ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ      

          - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข คร้ังที่ 1/2563 หนาที่ 5 

ลําดับที่ 2 

                               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 

 

 

 

จํานวน  30,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน  50,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

จํานวน  30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

รวม 2,576,300.- บาท 

รวม 651,300.- บาท 

รวม 651,300.- บาท 

จํานวน 240,000.- บาท 

 

 

จํานวน 21,420.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 341,880.- บาท 
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         เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง  

         - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

   งบดําเนินงาน  

      คาตอบแทน  

         คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ

จาง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนคร้ังคราว ฯลฯ 

         คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

         - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางที่ไดรับอนมุัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ 

         คาเชาบาน  

         - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 

         เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  

         - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบ 

    คาใชสอย  

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  

        - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลดูแลระบบผลิตน้ําประปา คาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา คา

ตรวจวิเคราะหตางๆ คาเชาหมอแปลงไฟฟาสําหรับใชในกิจการประปา คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

        รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง

รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) พิธีเปดอาคารตางๆ ฯลฯ 

        รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน

ตางๆ ฯลฯ 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

         - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน รถจักรยานยนต ระบบประปาในความรับผิดชอบของ อบต.คุระ 

 

จํานวน 48,000.- บาท 

 

 

 

รวม 1,740,000.- บาท 

รวม   90,000.-   บาท 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

จํานวน 60,000.- บาท 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

รวม 440,000.- บาท 

 

จํานวน 300,000.- บาท 

 

 

จํานวน 10,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 
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     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 

          วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อคลอรีน สารสม สารดักตะกอน สารดับกลิ่น ฯลฯ เพื่อ

ใชในงานกิจการประปาของ อบต.คุระ 

          วัสดุอ่ืน  

          - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมาตรวัดน้ํา เพื่อรองรับการติดตั้งใหกับประชาชนผูมาขออนุญาตใช

น้ําประปาของ อบต.คุระ     

     คาสาธารณูปโภค  

          คาไฟฟา  

          - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับระบบประปาหมูบานในความรับผิดชอบของอบต.คุระ 

งบลงทุน  

     คาครุภัณฑ  

          ครุภัณฑการเกษตร 

          ปมสูบนํ้าบอบาดาล (Submersible)  

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมสูบน้ําบอบาดาล (Submersible) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ½ นิ้ว 

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

จํานวน 1 ตัว (เนื่องจากไมมีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งราคาตามทองตลาด) 

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

 

รวม 610,000.- บาท 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

จํานวน 200,000.- บาท 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 30,000.- บาท 

 

 

จํานวน 150,000.- บาท 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

รวม 600,000.- บาท 

จํานวน 600,000.- บาท 

 

รวม 185,000.- บาท 

รวม 185,000.- บาท 

 

จํานวน 70,000.- บาท 
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          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  

           - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพล

ภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงาน และเงินเพิ่ม

ตางๆ ของพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

             1) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

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

มกราคม 2557 เร่ือง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 

             3) 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 อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง

ทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

             1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

             2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

จํานวน 15,000.- บาท 

 

 

 

 

จํานวน 100,000.- บาท 

 

 

 

 

รวม 14,181,348.- บาท 

รวม 14,181,348.- บาท 

รวม 14,181,348.- บาท 

จํานวน 261,688.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 10,500.- บาท 
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         เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

          - เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไปที่มี

คุณสมบัติครบถวน และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชพีไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจาย

อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง

ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอน ใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุ

ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มข้ึน 3 

ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

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

          เบี้ยยังชีพคนพิการ  

          - เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตใน

สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินดํา เนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอน ใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

รับเงินเบี้ยความพิการ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มข้ึน 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนคน

พิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูพิการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 4) พ.ศ.2562                                            

          เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  

          - เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส แกผูปวยเอดสที่แพทย

ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว โดยมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือนครบทั้ง 12 

เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

         สํารองจาย  

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา ในกรณีจําเปนหรือ

เพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน

หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอน

การเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 

จํานวน 9,525,600.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 2,492,400.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 138,000.- บาท 

 

 

 

 

 

จํานวน 1,000,000.- บาท 
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             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2541 ขอ 19 

             2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

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

             3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

                4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

             5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

     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 เปนไป

ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

            (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

            (2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 

            (3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2552 

            (4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554   

          2) เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000.- บาท 

         - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ 1 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเขากองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอป และ

เปนไปดวยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  

           1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/11251 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

           2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4 / ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

             3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

             4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2 / ว 560 ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ 2561 

           5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 420,000.- บาท 
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          3) คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000.- บาท 

          - เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจรที่ประชาชนไดรับประโยชน

โดยตรง เชน การทาสีตเีสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร 

กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงก้ันจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง

ชะลอความเร็ว เปนตน เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            (1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 

            (2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดทองถ่ินตามมาตรา 146 แหง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

            (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

           เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  

           - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) โดย

คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป ตามงบประมาณ

รายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) เปนไปตาม

พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

             1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 

             2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 

                3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 

             4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 333,160.- บาท 
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