
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม

อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,976,129 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,628,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,661,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา 
เงินเดือน ตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา
รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
ตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองท้องถิ่น 
ตําแหนง ประธานสภา จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง รองประธานสภา จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง เลขานุการสภา จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนง สมาชิกสภา จํานวน 22 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,744,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,396,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก 
ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา 
รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา 
หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
จํานวน 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัด อบต.
เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.
เงินประจําตําแหนง รองปลัด อบต.
เงินประจําตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,024,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา ดังนี้ 
ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา 
พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและคาตอบแทนอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้าน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,747,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงานตางๆ เชน ยามรักษาความ
ปลอดภัย แมบ้าน คนสวน และบริการที่จําเปนอื่นๆของ
แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

คาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร 
คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

1. คาใช้จายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของชาติ 
จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ และพระบาท
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการจัด
นิทรรศการ การประชาสัมพันธรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 
5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช้จายในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม อบต.ดงมะรุม  
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
3. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
 จํานวน 5,000บาท เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
ความเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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โครงการ Big Cleaning day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning day
เชน คาเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 117 ลําดับที่ 39

โครงการดงมะรุมเมืองสะอาด บ้านนามอง เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการดงมะรุมเมือง
สะอาด บ้านนามองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 117 ลําดับที่ 40
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ เชน 
คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 149 ลําดับที่ 24

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ระดับตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตําบล 
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการและคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 149 ลําดับที่ 25
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ อบต.ดงมะรุม

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและการบริหารงานของ อบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 139 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดง
มะรุม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 139 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 28/9/2563  13:24:54 หน้า : 11/82



โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา อบต. และ
ผู้บริหารของ อปท.

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา อบต.และผู้บริหารของ
อปท. เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 140 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ตรายาง 
ไม้บรรทัด กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ แผนปายตางๆ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ธงชาติ คลิป สมุด
ลวดเย็บกระดาษ  ซองเอกสาร แฟม  สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพแบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เครื่องบริโภค ไม้กวาด 
ไม้ถูพื้น แปรง ผงซักฟอก สบู ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ํายาดับกลิ่น 
น้ํายาทําความสะอาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุงานบ้าน
งานครัวอื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้ในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรรี่ หัวเทียน ยางรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)ฯลฯ 
เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะและขนสงของหนวยงาน
ตามความจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบรก น้ํามันเครื่องฯลฯ เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต  รถบรรทุกน้ํา
รถยนต รถดับเพลิง เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ รวมถึงรายจายการจัดหาสิ่งของซอมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
และสถานที่ที่อยูในความดูแลของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร ซื้อตราไปรษณียากร ชําระคา
ไปรษณียากร คาธนาณัติ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับโทรภาพหรือโทรสาร คาวิทยุ
ตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต
และคาสื่อสารอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถเก็บแฟมเอกสารและอุปกรณ
ตางๆได้
2. มีบานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล๊อค
3. มีแผนชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ําได้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2562
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดโต๊ะ กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
2. ขนาดเก้าอี้ กว้าง 46 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 78 ซม. 
3. สี:สีสัก (ไม้)
4. ชุดโต๊ะทํางานและเก้าอี้ข้าราชการได้มาตรฐานครุภัณฑ ระดับ 
3-6 โต๊ะทํางานด้านขวามือเปนลิ้นชัก และบานปดพร้อมกุญแจ
ล็อค ด้านซ้ายเปนบานเปดพร้อมกุญแจล็อค มีที่พักเท้าและเก้าอี้
ข้าราชการ ระดับ 3-6 มีที่ท้าวแขน
5. วัสดุไม้ขัดผิว ทาสีเรียบเนียน โครงเหล็กพนสีดํา และเก้าอี้
บุฟองอัด หุ้มหนังเทียม pvc โครงเหล็กพนสีดํา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้    
1) มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อยกวา 4แกนหลัก(4core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T  หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา  3 ชอง
8) มีแปนพิมพและเม้าส
9) มีจอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อําเภอโคกสําโรง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกองคการบริหารสวนตําบลเพนียด
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. 
(สถานที่กลาง) อําเภอโคกสําโรง ประจําป พ.ศ.2564 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 146 ลําดับที่ 17
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,951,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,758,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,758,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,155,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 4 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
จํานวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง 2 อัตรา
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
2. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 193,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้าน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร 
คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอบรมการจัดทําระบบ e-LAAS ให้แกเจ้าหน้าที่ อบต.ดง
มะรุม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทํา
ระบบ e-LAAS ให้แกเจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะรุม เชน คาอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ตรายาง 
ไม้บรรทัด กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ แผนปายตางๆ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ธงชาติ คลิป สมุด
ลวดเย็บกระดาษ  ซองเอกสาร แฟม  สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพแบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ รวมถึงรายจายการจัดหาสิ่งของซอมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 505,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือนเปน
คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปในการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการซ้อมแผนเผชิญ
เหตุด้านอัคคีภัย ให้แกเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นําชุมชนประชาชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
 1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และอนุบัญญัติ
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 29

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ชวงเทศกาลสําคัญ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (ชวงเทศกาลสําคัญ) เชน คาปาย คาวัสดุ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 27
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลดง
มะรุม เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ลําดับที่ 1 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลัก
สูตรจัดตั้ง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)สําหรับผู้ที่สมัคร
ใหม เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และอนุบัญญัติ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 37 
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โครงการเฝาระวังเหตุสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฝาระวังเหตุสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เพื่อเฝาระวังติดตาม
เหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและการรักษาความเปนระเบียบเรียบ
ร้อยในชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 32

โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
งานด้านปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการพัฒนาองคความรู้
ด้านสาธารณภัยตางๆ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และอนุบัญญัติ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 33  

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวยจราจร แผง
กั้นสามเหลี่ยม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน ชุดดับเพลิง หมวก
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิงและเครื่องแตงกายชุด
อพปร.ฯลฯ  ตั้งจายตามเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ผงเคมี
ดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิงหัวฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอโคกสําโรง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง ประจําป 2564 ให้แกศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอโคกสําโรง(ศป.ปส.อ.โคกสําโรง) 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 28  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,207,800 บาท

งบบุคลากร รวม 853,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 691,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เปนเงิน 665,160 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก 
คนงานทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 354,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้าน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 231,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงาน และบริการที่จําเปนอื่นๆของแผนงาน
การศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วันที่พิมพ : 28/9/2563  13:24:54 หน้า : 30/82



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร 
คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ตรายาง 
ไม้บรรทัด กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ แผนปายตางๆ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ธงชาติ คลิป สมุด
ลวดเย็บกระดาษ  ซองเอกสาร แฟม  สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพแบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เครื่องบริโภค ไม้กวาด 
ไม้ถูพื้น แปรง ผงซักฟอก สบู ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ํายาดับกลิ่น 
น้ํายาทําความสะอาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุงานบ้าน
งานครัวอื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้ในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ รวมถึงรายจายการจัดหาสิ่งของซอมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,539,093 บาท
งบบุคลากร รวม 1,289,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,289,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 895,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงาน
ข้าราชการครู จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจายเงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2558
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานข้าราชการครู 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2558
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,629,933 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู คาเลาเรียนบุตร 
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 727,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายบูรณาการ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร เชน คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 127 ลําดับที่ 14

โครงการคายวิชาการบูรณาการหนุนฝนเด็กเกง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายวิชาการ
บูรณาการหนุนฝนเด็กเกง เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาปาย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 126 ลําดับที่ 10

โครงการจัดกิจกรรมวันแม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดงมะรุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม  เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาเครื่องดื่มฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 136 ลําดับที่ 41
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โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 134 ลําดับที่ 34

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดงมะรุม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม เชน 
คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาปาย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 133 ลําดับที่ 28

โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ  
คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาปาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 133 ลําดับที่ 29
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดง
มะรุม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801  
ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 137 ลําดับที่ 45

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 136 ลําดับที่ 43
 

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ 
เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องดื่ม คาปาย คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 126 ลําดับที่ 9
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 134 ลําดับที่ 35

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา จัดหาอุปกรณการเรียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการ
ศึกษา การจัดหาอุปกรณการเรียน เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 133 ลําดับที่ 31

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผานการเลนด้วย
สนามเด็กเลนสร้างปญญา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยผานการเลนด้วยสนามเด็กเลนสร้างปญญา เชน 
คาวัสดุอุปกรณ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 65 ลําดับที่ 89
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โครงการสงเสริมนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมนวัตกรรม
สื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม 
เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2551 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 134 ลําดับที่ 32

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 60 คน 
เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/คน เปนเงิน 
102,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 132 ลําดับที่ 26
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็ก
นักเรียน 60 คน เปนเงิน 294,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 132 ลําดับที่ 25
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา (คาหนังสือเรียน,คา
อุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 33,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบ
นักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก:ศพด.) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 25 คน 
ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
จํานวน 30 คน เปนเงิน 6,000 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 
จํานวน 30 คน เปนเงิน  6,000  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
จํานวน 30 คน เปนเงิน 9,000  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 
จํานวน 30 คน เปนเงิน  12,900  บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 132 ลําดับที่ 27
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โครงการสร้างเสริมประสบการณการเรียนรู้แกเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริม
ประสบการณการเรียนรู้แกเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เชน คาจ้างเหมารถ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาปาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 133 ลําดับที่ 30

ค่าวัสดุ รวม 891,033 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 891,033 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม จัดสรรให้เด็ก
ปฐมวัย จํานวน 60 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท/คน
จํานวน 114,972  บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัด
สรรให้)
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แหง 
ได้แก โรงเรียนบ้านดงมะรุม  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
โรงเรียนบ้านเนินจันทร และโรงเรียนบ้านวังไผ โดยจัดสรรให้
เด็กอนุบาลและ ป.1-ป.6 จํานวน 405 คน จํานวน 260 วัน 
วันละ 7.37 บาท จํานวน 776,061 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 125 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านดงมะรุม จํานวน 360,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ให้แกโรงเรียนบ้านดงมะรุม จํานวน 90 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 125 ลําดับที่ 4

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านตะกุดหว้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ให้แกโรงเรียนบ้านตะกุดหว้า จํานวน 125 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 125 ลําดับที่ 5

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านเนินจันทร จํานวน 240,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ให้แกโรงเรียนบ้านเนินจันทร จํานวน 60 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 125 ลําดับที่ 6
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านวังไผ จํานวน 520,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ให้แกโรงเรียนบ้านวังไผ จํานวน 130 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 125 ลําดับที่ 7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 605,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะ (คาเชาที่ดินปละ 220,000 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดการขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 42
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โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปองกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก เชน คาจัดซื้อน้ํายา คาจัดซื้อทรายอะเบท คาปาย และ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริม
การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ
อยางถูกวิธี เชน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาปาย ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดการขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 43
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจําปงบประมาณ 2564 ได้แก
1. รายการคายาและเวชภัณฑ เชน คาวัคซีน คาวัสดุการ
แพทย ฯลฯ
2. รายการวัสดุประชาสัมพันธ เชน ปายโครงการ แผนพับ ฯลฯ
3. รายการคาวัสดุอื่นๆตามความจําเปนและความเหมาะสม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เครื่องมือทางการ
แพทยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล การบริการสาธารณสุข การสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค น้ํายาฆาเชื้อโรค และแมลงตางๆที่เปนพาหนะนํา
โรคติดตอมาสูคน สารกําจัดแบคทีเรีย และอื่นๆตามความจํา
เปน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 44

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,557,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,052,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,052,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 758,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,240 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 479,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้าน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงาน และบริการที่จําเปนอื่นๆ
ของแผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร 
คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจ้างเหมารถรับ-สงเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ทางการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมารถรับ-สงเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดงมะรุม ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 138 ลําดับที่ 47 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตําบลดงมะรุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คา
ปาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 108 ลําดับที่ 13
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โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลดงมะรุม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาปาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 108 ลําดับที่ 15

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาปาย ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 107 ลําดับที่ 11

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม คาปาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 107 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาปาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 107 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ตรายาง 
ไม้บรรทัด กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ แผนปายตางๆ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ธงชาติ คลิป สมุด
ลวดเย็บกระดาษ  ซองเอกสาร แฟม  สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพแบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ รวมถึงรายจายการจัดหาสิ่งของซอมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถเก็บแฟมเอกสารและอุปกรณ
ตางๆได้
2. มีบานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล๊อค
3. มีแผนชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ําได้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดโต๊ะ กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
2. ขนาดเก้าอี้ กว้าง 46 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 78 ซม. 
3. สี:สีสัก (ไม้)
4. ชุดโต๊ะทํางานและเก้าอี้ข้าราชการได้มาตรฐานครุภัณฑ ระดับ 
3-6 โต๊ะทํางานด้านขวามือเปนลิ้นชัก และบานปดพร้อมกุญแจ
ล็อค ด้านซ้ายเปนบานเปดพร้อมกุญแจล็อค มีที่พักเท้าและเก้าอี้
ข้าราชการ ระดับ 3-6 มีที่ท้าวแขน
5. วัสดุไม้ขัดผิว ทาสีเรียบเนียน โครงเหล็กพนสีดํา และเก้าอี้
บุฟองอัด หุ้มหนังเทียม pvc โครงเหล็กพนสีดํา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้    
1) มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมน้อยกวา 4แกนหลัก(4core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T  หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา  3 ชอง
8) มีแปนพิมพและเม้าส
9) มีจอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,664,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,153,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,153,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 13,100 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวoตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 416,740 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ผู้ชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
ผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2560
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คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้าน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงงาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงาน และบริการที่จําเปนอื่นๆ
ของแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร 
คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ตรายาง 
ไม้บรรทัด กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ แผนปายตางๆ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ธงชาติ คลิป สมุด
ลวดเย็บกระดาษ  ซองเอกสาร แฟม  สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพแบบพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ บัลลาส 
สตารทเตอรและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต และอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ รวมถึงรายจายการจัดหาสิ่งของซอมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2(38 
หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2(38 หน้า/นาที) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200X1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 38 หน้าตอนาที (ppm)
3) สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEE 802.11b, g, n) ได้
7) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,520,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,520,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,520,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างทอน้ําทิ้ง หมูที่ 6 บริเวณสายบ้านนางสุนี - สะพานบ้าน
นางเปยง

จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างทอน้ําทิ้งหมูที่ 6 สาย บริเวณบ้านนางสุนี-
สะพานบ้านนางเปยง คสล. ชั้น 3 ขนาดทอเส้นผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 91 ทอน บอพัก 9 บอ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 74 ลําดับที่ 125

คากอสร้างทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 2 บริเวณสายถนนลาด
ยาง - โรงเรียนบ้านดงมะรุม

จํานวน 257,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 2
บริเวณสายถนนลาดยาง-โรงเรียนบ้านดงมะรุม คสล. ชั้น 3 
เส้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 218.00 ทอน 
บอพัก 10 บอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 70 ลําดับที่ 105
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คากอสร้างลานกีฬาหมูบ้าน หมูที่ 5 (วัดตะกุดหว้า) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างลานกีฬาหมูบ้าน หมูที่ 5 (วัดตะกุดหว้า)
ขนาด 20.00 x 30.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 600 ตร.ม
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 74 ลําดับที่ 123

คาซอมแซมประปาหมูบ้าน ระยะทาง 3 กิโลเมตร หมูที่ 1 จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 1 
ทอ PVC 2” ชั้น 8.5 ความยาว 1,220.00 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 96 ลําดับที่ 221

คาติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 ถังกรอง
น้ําเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 1.15 เมตร (ใช้เหล็กแผนหนา 
6 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 3.60 ม. ม้วนและเชื่อมเข้าด้วยกัน
พ้นสีกันสนิทอยางดีทั้งด้านในและด้านนอก)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 98 ลําดับที่ 233
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คาวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 บริเวณสายบ้านนางกลม - ศาล
เจ้า

จํานวน 213,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 บริเวณสาย
บ้านนางกลม - ศาลเจ้า (ชวงที่ 1 ระหวางบริเวณสาย
บ้านนางกลม - ปมน้ํามัน) ชั้น 3 เส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 140.00 ทอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 71 ลําดับที่ 109

คาวางทอระบายน้ํา หมูที่ 8 บริเวณสายบ้านนายวิรม - บ้านนายแยะ จํานวน 257,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา หมูที่ 8 บริเวณสายบ้านนาย
วิรม - บ้านนายแยะ คสล. ชั้น 3 ขนาดทอเส้นผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร จํานวน 218 ทอน บอพัก 10 บอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 77 ลําดับที่ 136
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คาวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บริเวณสายสี่แยก หมูที่ 11 ภายใน
หมูบ้าน

จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างทอระบายน้ําพร้อมบอพัก สายสี่แยก 
หมูที่ 11 ภายในหมูบ้าน คสล. ชั้น 3 ขนาดทอเส้นผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 114 ทอน บอพัก 6 บอ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 80 ลําดับที่ 153

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 1 สายภายในหมูบ้าน จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาวรวม 2,500.00 เมตร ซอมแซมในสวน
ที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการซอมแซม
ทั้งหมดไมน้อยกวา 1,505.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 57 ลําดับที่ 59
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คาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 4 สายภายในหมูบ้าน จํานวน 229,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาวรวม 3,500.00 เมตร ซอมแซมในสวน
ที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการซอมแซม
ทั้งหมดไมน้อยกวา 2,662.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 59 ลําดับที่ 67

คาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 5 สายภายในหมูบ้าน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาวรวม 2,000.00 เมตร ซอมแซมในสวน
ที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการซอมแซม
ทั้งหมดไมน้อยกวา 1,600.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 59 ลําดับที่ 68
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คาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 6 สายภายในหมูบ้าน จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาวรวม 4,000.00 เมตร ซอมแซมในสวน
ที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการซอมแซม
ทั้งหมดไมน้อยกวา 1,244.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 59 ลําดับที่ 69

คาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 11 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 11 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร ซอมแซม
ในสวนที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการ
ซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 426.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 80 ลําดับที่ 152
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คาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 12 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 12 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร ซอมแซม
ในสวนที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการ
ซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 1,052.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 83 ลําดับที่ 162

คาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 7 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,600.00 เมตร ซอมแซม
ในสวนที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการ
ซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 526.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 75 ลําดับที่ 129
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คาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 8 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,500.00 เมตร ซอมแซม
ในสวนที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ ) มีปริมาณดินลูกรังที่ใช้
ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 526.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 77 ลําดับที่ 139

คาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 9 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 9 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 4,000.00 เมตร ซอมแซม
ในสวนที่ชํารุดเสียหายจริง(หลุมบอ) มีปริมาณดินที่ใช้ในการ
ซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 2,104.00 ลูกบาศกเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 78 ลําดับที่ 140
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คาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 (บ้านดงตาดํา - ดงตาหลิม) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 (บ้านดงตาดํา-
ดงตาหลิม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 432 ตร.ม. 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 79 ลําดับที่ 144

คาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 (สายภายในหมูบ้านดงตาดํา) จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 10(สายภายในหมูบ้าน
ดงตาดํา) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 216 ตร.ม. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 79 ลําดับที่ 148

คาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 (บ้านนายเช้า - บ้านนายดอน) จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 248.00 ตร.ม. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า 76 ลําดับที่ 131
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เชน คาปาย คาวัสดุ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 122 ลําดับที่ 53

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพสูชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
ฝึกอาชีพสูชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 112 ลําดับที่ 23
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 254,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาดงมะรุมเกมส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาดงมะรุม
เกมส เชน คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนกรรมการ 
คาสถานที่ เงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 124 ลําดับที่ 1  
 

โครงการแขงขันกีฬาตําบลดงมะรุมต้านภัยยาเสพติด (ดงมะรุมคัพ) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตําบล
ดงมะรุมต้านภัยยาเสพติด เชน คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณกีฬา  
คาตอบแทนกรรมการ คาสถานที่ เงินรางวัล ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 124 ลําดับที่ 2  
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โครงการงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ เชน คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล คาปาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 130 ลําดับที่ 17   

โครงการงานประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
หลอเทียนและถวายเทียนพรรษา เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปาย 
คาตกแตงสถานที่ คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 130 ลําดับที่ 18  

โครงการจัดเก็บข้อมูลเครือขายปราชญชาวบ้านหรือภูมิปญญาท้อง
ถิ่น ตําบลดงมะรุม

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูล
เครือขายปราชญชาวบ้านหรือภูมิปญญาท้องถิ่น เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 130 ลําดับที่ 19  
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โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุก
ภาคสวนมีสวนรวม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม เชน 
คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ  คาเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 131 ลําดับที่ 24  

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ อําเภอ
โคกสําโรง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ อําเภอโคกสําโรง 
เชน คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณกีฬา คาชุดนักกีฬา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 124 ลําดับที่ 3  
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําป 2564 ให้แก อําเภอโคกสําโรง
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 131 ลําดับที่ 22  

เงินอุดหนุนงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการจัดงานประจําปงานแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ประจําป 2564 ให้แกสํานักงานคลังจังหวัด
ลพบุรี ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 131 ลําดับที่ 21  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจ
สิ่งแวดล้อม เชน คาปายโครงการ คาน้ําดื่ม และคาอื่นๆที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 121 ลําดับที่ 51

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศนตําบลดง
มะรุม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและ
ปรับปรุงภูมิทัศนตําบลดงมะรุม เชน คาปายโครงการ 
คาน้ําดื่ม และคาอื่นๆที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 120 ลําดับที่ 46

วันที่พิมพ : 28/9/2563  13:24:54 หน้า : 76/82



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ เชน คาปายโครงการ คาน้ําดื่ม และคาอื่นๆที่
จําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 121 ลําดับที่ 50

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน คาพันธุ
พืช คาพันธุดอกไม้ ยาฆาแมลง กระถางต้นไม้ ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช สปงเกอร ปุย เปนต้น และวัสดุการเกษตรอื่นๆ
ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,347,316 บาท

งบกลาง รวม 11,347,316 บาท
งบกลาง รวม 11,347,316 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.ดงมะรุม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,129 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง
มาจากการทํางาน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,998,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตอบต.ดงมะรุม
ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 110 ลําดับที่ 18

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ
ในเขตอบต.ดงมะรุมที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 110 ลําดับที่ 19

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรอง และทําการวินิจฉัย
แล้ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 110 ลําดับที่ 20
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สํารองจาย จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เปนสวนรวมเทานั้น เชน การปองกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันและโรคติดตอ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0313.4/ว667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559          
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 152 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสนันสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงมะรุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลดงมะรุม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 383 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 110  ลําดับที่ 21

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 
อบต.ดงมะรุม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263
 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 111 ลําดับที่ 22
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 186,187 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้
ประจําปตามงบประมาณทั่วไป (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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