
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม

อําเภอโคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,847,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,994,101 บาท
งบกลาง รวม 11,994,101 บาท

งบกลาง รวม 11,994,101 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของอบต.ดงมะรุม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของคาจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.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 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง
มาจากการทํางาน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 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 8,398,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตอบต.ดงมะรุม
ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 18

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,496,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพใน
เขต
อบต.ดงมะรุมที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 19

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 20
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เงินสํารองจาย จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัย
แล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันและโรคติดตอ ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13
 มกราคม2558                                                    
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8
 มีนาคม2560                                                      
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม2560                                                       
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15
 มิถุนายน2560                                                       
9) หนังสื่อกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2
 สิงหาคม2560                                                        
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 396,081 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละสองของรายได้
ประจําป ตามงบประมาณทั่วไป (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

สนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงมะรุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดง
มะรุม 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 383 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
  ลําดับที่ 21
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดงมะรุม (สปสช.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต
.ดงมะรุม 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 22

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:51 หน้า : 5/90



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,378,162 บาท

งบบุคลากร รวม 6,026,919 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา 
เงินเดือน ตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต.จํานวน1
 อัตรา เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต.จํานวน 2
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0809.7
/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง นายก อบต
. จํานวน 1 อัตรา เงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง รองนายก อบต
. จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน และคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ตําแหนง ประธานสภา จํานวน 1
 อัตรา เงินคาตอบแทน ตําแหนง รองประธานสภา จํานวน 1
 อัตรา เงินคาตอบแทน ตําแหนง เลขานุการสภา จํานวน 1
 อัตรา เงินคาตอบแทน ตําแหนง สมาชิกสภา จํานวน 12 อัตราตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,974,199 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,603,199 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา ได้แก ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา รองปลัด อบต
. จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา นัก
วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัต
รา จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา นักตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัด อบต. เงิน
ประจําตําแหนง ปลัด อบต. เงินประจําตําแหนง รองปลัด อบต.
เงินประจําตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,047,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 8 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตรา คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,331,243 บาท
ค่าตอบแทน รวม 577,243 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 437,243 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆ 
- คาตอบแทนแกผู้ทําประโยชนอื่นๆแกองคการปกครองสวนท้อง
ถิ่นและเงินประโยชนตอบแทนกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําป) ให้
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคลากร
ถายโอนฯ ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
2)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคา
บ้านของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ เละหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,819,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานตางๆ เชน ยามรักษาความ
ปลอดภัย แมบ้าน คนสวน และบริการที่จําเป็นอื่นๆของแผน
งานบริหารทั่วไปตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร คาเชา
ทรัพยสินคาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

คาใช้จายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของชาติ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว ฯ และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ  การประชาสัมพันธรัฐพิธี
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559คา
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจํานวน 5,000 บาท    
  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม อบต.ดงมะรุม  ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  จํานวน 5,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภา อบต.ดงมะรุม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พักคาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะ
สม ตั้งจายจากเงินรายได้
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning day
เชน คาเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0891.4/ว 407ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง โครงการท้อง
ถิ่นไทยใสใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 117
 ลําดับที่ 39

โครงการดงมะรุมเมืองสะอาดบ้านนามองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดงมะรุมเมือง
สะอาด บ้านนามอง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 117
 ลําดับที่ 40

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:51 หน้า : 17/90



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆในการจัด
ทําแผน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149
 ลําดับที่ 24

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นระดับตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตําบล ในการสง
เสริม สนับสนุนจัดทําแผนชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการและคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149
 ลําดับที่ 25
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงาน อบต.ดงมะรุม

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและการบริหารงานของ อบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม เชน คา
วัสดุอุปกรณ คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139
 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา อบต.และผู้
บริหารของ อปท.

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา อบต.และผู้บริหารของ อปท
. เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140
 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ไม้
บรรทัด กรรไกร ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ แผนป้าย
ตางๆ ฯลฯ
2) ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เครื่องบริโภค ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น แปรง ผงซักฟอก สบู ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ํายาดับกลิ่น น้ํายา
ทําความสะอาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุงานบ้านงานครัว
อื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรรี่ หัวเทียน ยางรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะและขน
สงของหนวยงานตามความจําเป็น ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบรกน้ํามันเครื่อง เป็นต้น เพื่อใช้กับรถยนต รถบรรทุกน้ํา รถดับ
เพลิงรถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอรโปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ รวมถึงรายจายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซอมบํารุงทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและ
สถานที่ที่อยูในความดูแลของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียากร คาธนาณัติ ซื้อตรา
ไปรษณียากร ชําระคาไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโทรภาพ หรือโทรสาร คาวิยุตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อ
สารอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อําเภอโคกสําโรง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อําเภอ
โคกสําโรงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,272,490 บาท
งบบุคลากร รวม 1,765,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,765,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,150,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา
ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา เจ้า
พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย ด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564  หน้า 89
 ลําดับที่ 5   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564  หน้า 89
 ลําดับที่ 5  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา คนงานทั่ว
ไป จํานวน1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จาย ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5
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งบดําเนินงาน รวม 502,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,550 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 141,550 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆ 
- คาตอบแทนแกผู้ทําประโยชนอื่นๆแกองคการปกครองสวนท้อง
ถิ่นและเงินประโยชนตอบแทนกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําป) ให้
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคลากร
ถายโอนฯ ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคา
บ้านของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า89
 ลําดับที่ 5

ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานตาง ๆ เชน คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ด้านจัดเก็บรายได้) และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562   

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจาย เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียม คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้  
  - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.4 พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 90
 ลําดับที่ 12

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการ
พัฒนา องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเชน คาจ้างแรงงาน คาวัสดุ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564  หน้า 92
 ลําดับที่ 6  

โครงการฝึกอบรมการจัดทําระบบ e-LASS ให้แกเจ้าหน้าที่ อบต.ดง
มะรุม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทํา
ระบบ e-LAAS ให้แกเจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะรุม เชน คาอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564  หน้า 90
 ลําดับที่ 16 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า89
 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผนดิสเก็ต
และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564 หน้า 89
 ลําดับที่ 5
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งบลงทุน รวม 4,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องปริ้นเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200? 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
5) มีชองเชื่อมตอ (Interfacf) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษไมน้อยกวา 50 แผน
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามเกณฑ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 15 มี
นาคา 2562) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเป็น
คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แก อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการซ้อมแผนเผชิญ
เหตุด้านอัคคีภัย ให้แกเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นําชุมชนประชาชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากรฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และอนุบัญญัติ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ลําดับ
ที่ 29
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ชวงเทศกาลสําคัญ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน (ชวงเทศกาลสําคัญ) เชน คาป้าย คาวัสดุ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 27

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลดง
มะรุม เชน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้า 4 ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)สําหรับผู้ที่สมัคร
ใหม เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และอนุบัญญัติ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 37 

โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณ
ภัย
และรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังติดตามเหตุ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน  
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 และอนุบัญญัติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
ลําดับที่ 32
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านป้องกันและศึกษาดูงานด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการพัฒนาองคความรู้
ด้านสาธารณภัยตางๆ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 และอนุบัญญัติ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 33  

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวยจราจร 
แผงกั้นสามเหลี่ยม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน ชุดดับเพลิง หมวก
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิงและเครื่องแตงกาย
ชุด อพปร.ฯลฯ  ตั้งจายตามเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง 
ผงเคมีดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิงหัวฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตาม
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโคกสําโรง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง ประจําป 2564 ให้แกศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอโคกสําโรง (ศป.ปส.อ.โคกสําโรง) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 28  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,489,940 บาท

งบบุคลากร รวม 910,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 910,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 748,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก1
. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปเป็นเงิน 706,560 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565 ) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก
คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราพร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)
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งบดําเนินงาน รวม 579,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,380 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 62,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัล
ประจําป ) ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
คาบ้าน ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตั้งจายจากเงินราย
ได้
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565)

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:52 หน้า : 40/90



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565)

ค่าใช้สอย รวม 364,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงาน และบริการที่จําเป็นอื่นๆ ของแผนงาน
การศึกษาตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
 2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกคาจ้างเหมาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ รายละเอียดดังนี้ 
 1) คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมาถายเอกสาร
ตางๆ 2) คาจ้างเหมาจัดทําแผนพับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
 3) คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําสิ่งของ จัด
ทําอาหารคาจ้างเหมาแบกสัมภาระ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565) 

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการ
พัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565) 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
1) ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ไม้
บรรทัด กรรไกร ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ
2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊น
 ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิปกระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ แบบพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เครื่องบริโภค ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น แปรง ผงซักฟอกสบู ถ้วย จาน ชาม ช้อน น้ํายาดับกลิ่น น้ํายา
ทําความสะอาด น้ําดื่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในกองการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดง
มะรุม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565 )

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
1) ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสก ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกข้อ
มูลแบบดิสเกตตแบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,108,937 บาท
งบบุคลากร รวม 1,372,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,372,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 874,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงาน
ข้าราชการครู จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจายเงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
2) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานข้าราชการครู
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้
- วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  5,600 บาท  เป็นเงิน67,200  บาท
- คาตอบแทนพิเศษ  5,600  บาท  เป็นเงิน  67,200 บาท
- คาวิทยฐานะชํานาญการ  3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 309,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง  ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจายจาก
เงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565) 

งบดําเนินงาน รวม 1,951,617 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,660 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 104,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัล
ประจําป ) ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน 98,660 บาท
-คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 6,000
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู คาเลาเรียนบุตร
ที่มีสิทธิ์เบิกเบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 -2565 

ค่าใช้สอย รวม 902,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายบูรณาการ การเรียนรุ้ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร เชน คาอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565 

โครงการคายวิชาการบูรณาการหนุนฝันเด็กเกง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายวิชาการ
บูรณาการหนุนฝันเด็กเกง เชน คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2564 
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โครงการจัดกิจกรรมวันแม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดงมะรุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม  เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย คาเครื่องดื่มฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําสื่อการเรียน
การสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวัน
ที่  11  มีนาคม  2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565 ) 

โครงการจ้างเหมารถรับ-สง เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กทางการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดง
มะรุม ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบลดงมะรุม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม เชน คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)  

โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพภาย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ  คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565 ) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
ห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวัน
ที่  11  มีนาคม  2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องดื่ม คาป้าย คาตกแตงสถาน
ที่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะรุม

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา จัดหาอุปกรณการเรียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการ
ศึกษาการจัดหาอุปกรณการเรียน เชน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวัน
ที่  11  มีนาคม  2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565 ) 

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผานการเลนด้วย
สนามเด็กเลนสร้างปัญญา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ผานการเลนด้วยสนามเด็กเลนสร้างปัญญา  เชน  คา
วัสดุอุปกรณ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)  

โครงการสงเสริมนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมนวัตกรรมสื่อ
การเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงมะรุม เชนคา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวัน
ที่  11  มีนาคม  2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการสงเสริมเยาวชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมเยาวชนสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  เชน  คาจ้างเหมารถ  คาอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุกรณ  คาป้าย  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.  2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 102,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 2-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 60 คน เป็นคา
จัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/คนเป็นเงิน 102,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่  11
  มีนาคม  2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 33,900 บาท
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คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบ
นักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 30
 คน ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 30 คน เป็น
เงิน 6,000 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 30
 คน เป็นเงิน  6,000  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 30
 คนเป็นเงิน 9,000  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 30
 คน เป็นเงิน  12,900  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11
  มีนาคม  2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะรุม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
มื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  60
 คน เป็นเงิน 308,700 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564ทแนวทางประมาณการรายรับและ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
องคกร  ปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบปรมาณ พ.ศ.  2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565 
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โครงการสร้างเสริมประสบการณการเรียนรู้แกเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริม
ประสบการณการเรียนรู้แกเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน  คาจ้างเหมารถ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565 
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ค่าวัสดุ รวม 929,357 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 929,357 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว มีทั้งวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หม้อ กระทระ กะละมั่ง ผลซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปลง อาหารเสริม(นม) วัสดุประกิบอาหาร อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ
1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม จัดสรรให้เด็ก
ปฐมวัย จํานวน 60 คน จํานวน 260 วันๆ ละ 7.37
 บาท/คน  จํานวน 114,972  บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่รัฐบาลจัดสรรให้)
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4แหง ราย
ละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านดงมะรุม
2) โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
3) โรงเรียนบ้านเนินจันทร
4) โรงเรียนบ้านวังไผ
จัดสรรให้เด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6  จํานวน 425 คนจํานวน 260
 วัน วันละ 7.37 บาท จํานวน 814,385 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,785,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,785,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงมะรุม จํานวน 315,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก 
โรงเรียนบ้านดงมะรุม จํานวน 75 คนๆละ 21 บาท จํานวน200
 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 แนวทางประมาณการ
รายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาองคกร  ปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบปรมา
ณ พ.ศ.  2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565)

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตะกุดหว้า จํานวน 588,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า จํานวน 140 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 แนวทางประมาณการ
รายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบปรมา
ณ พ.ศ.  2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 -2565) 
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเนินจันทร จํานวน 273,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก
โรงเรียนบ้านเนินจันทร จํานวน 65 คนๆละ 21 บาท จํานวน200
 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 แนวทางประมาณการ
รายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบปรมาณ พ.ศ
.  2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 -2565 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังไผ จํานวน 609,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก
โรงเรียนบ้านวังไผ จํานวน 145 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 แนวทางประมาณการ
รายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบปรมาณ พ.ศ
.  2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 -2565 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 625,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะ (คาเชาที่ดินปละ 240,000 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดการขยะมูลฝอย 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
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 42

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เชน คาจัดซื้อน้ํายา คาจัดซื้อทรายอะเบท คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงิน
รายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้ง การคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริม
การลดปริมาณขยะการทิ้ง การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ
อยางถูกวิธี เชน คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่มคาป้าย ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี1้
) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า118
 ลําดับที่ 43
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจําปงบประมาณ 2564 ได้แก
1. รายการคายาและเวชภัณฑ เชน คาวัคซีน คาวัสดุการ
แพทย ฯลฯ
2. รายการวัสดุประชาสัมพันธ เชน ป้ายโครงการ แผนพับ ฯลฯ
3. รายการคาวัสดุอื่นๆตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เครื่องมือทางการ
แพทยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล การบริการสาธารณสุข การสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค น้ํายาฆาเชื้อโรค และแมลงตางๆที่เป็นพาหนะนํา
โรคติดตอมาสูคน สารกําจัดแบคทีเรีย และอื่นๆตามความจํา
เป็น ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 4
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,657,050 บาท

งบบุคลากร รวม 1,108,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,108,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 798,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ได้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1
 อัตรา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จาย ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา ได้แก
ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 548,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,850 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,850 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคา
บ้าน ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงาน และบริการที่จําเป็นอื่นๆ ของแผนงาน
สังคมสงเคราะห ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คารับวารสาร คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียม คา
ธรรมเนียมศาล คาใช้จายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พักคาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:52 หน้า : 67/90



คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลดงมะรุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
องคกรสตรีตําบลดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่มคาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108
 ลําดับที่ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลดงมะรุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลดงมะรุม เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2565 หน้า 108
 ลําดับที่ 15
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลดงมะรุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 107
 ลําดับที่ 11

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 107
 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น .ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 107
 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:52 หน้า : 69/90



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
1) วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ตรายาง ไม้
บรรทัด กรรไกร พระบรมฉายาลักษณ แผนป้ายตางๆ ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ธงชาติ คลิป สมุด ลวดเย็บ
กระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ รวมถึงรายจายการจัดหาสิ่งของซอมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,864,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,228,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,228,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 663,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก 
ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา นายชางโยธาปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 13,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ได้แก
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ผู้ชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 636,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,140 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 174,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานกอสร้าง 
-คาตอบแทนแกผู้ทําประโยชนอื่นๆ แกองคการบริหารสวนตําบล
และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน และคาผอนชําระเงินกู้เพื่อชําระคาบ้าน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 156,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงงาน จํานวน 96,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ไม้
บรรทัด กรรไกร ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ แผนป้าย
ตางๆ ฯลฯ
2) ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน หลอดไฟ บัลลาส
 สตารทเตอรและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต และอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกข้อมูล ผงหมึกเครื่องพิมพ อะไหลคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ รวมถึงรายจายในการจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซอมบํารุงทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 10 บ้านดงตาดํา สายภายในหมูบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 10 ภายในหมูบ้าน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 184
 หน้า 88

คาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 บ้านน้อยนาโสม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 บ้านน้อยนาโสม
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ187
 หน้า 89
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คาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 3 บ้านเนินจันทร (สายบ้านยานตา
ขาว - บ้านดงหนาม)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 3 บ้านเนินจันทร 
(สายบ้านยานตาขาว - บ้านดงหนาม)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ174
 หน้า 85

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เชน คาป้าย คาวัสดุ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2565  หน้า 122
 ลําดับที่ 53  
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพสูชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้ฝึก
อาชีพสูชุมชน  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หน้า112
  ลําดับที่  33  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลดงมะรุมต้านภัยยาเสพติด (ดงมะรุมคัพ) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตําบลดง
มะรุมต้านภัยยาเสพติด เชน คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณกีฬา  คา
ตอบแทนกรรมการ คาสถานที่ เงินรางวัล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565  

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:52 หน้า : 78/90



โครงการงานประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณีหลอ
เทียนและถวายเทียนพรรษา เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คา
ตกแตงสถานที่ คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565 

โครงการจัดเก็บข้อมูลเครือขายปราชญชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นตําบลดงมะรุม

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลเครือ
ขายปราชญชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุและคาสาธาณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565  

โครงการประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
สงกรานตและวันผู้สูงอายุ เชน คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
ตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล คาป้าย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-25
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ อําเภอ
โคกสําโรง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ อําเภอโคกสําโรง เชน คาเครื่อง
ดื่ม คาอุปกรณกีฬา คาชุดนักกีฬา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565  

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําป 2564 ให้แก อําเภอโคกสําโรง
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565  

อุดหนุนงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประจําปงานแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ประจําป 2563 ให้แกสํานักงานคลังจังหวัด
ลพบุรี
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561-2565  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,022,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,022,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,022,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูที่ 12 บ้านเนินมะกอก 
(สายหลังบ้านนายบุญชวย)

จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายคากอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูที่ 12 บ้านเนิน
มะกอก (สายหลังบ้านนายบุญชวย) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาว 400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ตามแบบ อบต.ดง
มะรุมกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 189
 หน้า 89

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 3 บ้านเนินจันทร จํานวน 261,000 บาท

เพื่อจายคากอสร้างทอรระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 3 บ้านเนิน
จันทร ขนาดทอ ? 0.40 เมตร พร้อมบอพักจํานวน 17 บอ ยาว
รวม 170.00 เมตร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 172
 หน้า 85
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โครงการกอสร้างทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 5 บ้านตะกุดหว้า 
(สายบ้านนางซุน - คลองกลางบ้าน)

จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายคากอสร้างทอรระบายน้ําพร้อมบอพัก หมูที่ 5 บ้านตะกุด
หว้า (สายบ้านนางซุน - คลองกลางบ้าน) ขนาดทอ ? 0.40
 เมตร พร้อมบอพักจํานวน 7 บอ ยาวรวม 70.00 เมตร ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ176
 หน้า 86

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมูที่ 8 บ้านไผ
เจริญ

จํานวน 407,000 บาท

เพื่อจายคากอสร้างทอลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมูที่ 8 บ้านไผ
เจริญ ขนาด 2.10 * 2.10 เมตร ยาว 8.00 เมตร 2 ชอง ตาม
แบบ อบต.ดงมะรุมกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 180
 หน้า 87
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โครงการกอสร้างบอพักทอระบายน้ํา หมูที่ 12 บ้านเนินมะกอก (สาย
ทางเข้าบ้านเนินมะกอก)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายกอสร้างบอพักทอระบายน้ํา หมูที่ 12 บ้านเนิน
มะกอก(สายทางเข้าเนินมะกอก) ขนาดกว้าง 1.20
 เมตร ยาว 1.20 เมตร ตามแบบ อบต. ดงมะรุมกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 188
 หน้า 89

โครงการซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้านเกาะรี (สายบ้านทุง
พัฒนา)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายคาซอมสร้างถนน  คสล. หมูที่ 1 บ้านเกาะรี (สายบ้านทุง
พัฒนา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 800   ตารางเมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 169
 หน้า 84
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โครงการซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้านดงตาดํา (สายสระกลาง
บ้านดงตาดํา)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้านดงตาดํา (สายสระ
กลางบ้านดงตาดํา) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 200 ตารางเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ185
 หน้า 88

โครงการซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านวังไผ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาซอมสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านวังไผ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 440 ตารางเมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 179
 หน้า 87

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 7 บ้านวังไผ (ในหมูบ้านหมูที่ 7) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายคาติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 7 บ้านวังไผ (ในหมูบ้านหมู
ที่ 7) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ178
 หน้า 86
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมเเซมถนนดิน หมูที่ 2 บ้านดงมะรุม สายภายในหมูบ้าน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 2 บ้านดงมะรุม สายภายในหมู
บ้านกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ความยาวรวม 4,000.00 เมตร  
ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย  (หลุมบอ)  หรือมีปริมาณดิน
ที่ใช้ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 1,500.00 ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 62
 หน้า 57

โครงการซอมเเซมถนนดิน หมูที่ 4 บ้านยานตาขาว สายภายในหมู
บ้าน

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมถนนดิน หมูที่ 4 บ้านยานตาขาว สายภายใน
หมูบ้าน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 5,000.00
 เมตร ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย (หลุมบอ) หรือมีปริมาณ
ดินที่ใช้ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 1,400.00 ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 67
 หน้า 59
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โครงการซอมเเซมถนนดิน หมูที่ 5 บ้านตะกุดหว้า สายภายในหมู
บ้าน

จํานวน 140,000 บาท

ซอมแซมถนนดิน หมูที่ 5  บ้านตะกุดหว้า สายภายในหมูบ้าน 
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 5,000.00 เมตร  
ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย  (หลุมบอ)  หรือมีปริมาณดินที่ใช้
ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 1,400.00 ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 68
 หน้า 59

โครงการซอมเเซมถนนดิน หมูที่ 6 บ้านตะกุดหว้า สายภายในหมู
บ้าน

จํานวน 80,000 บาท

ซอมแซมถนนดิน หมูที่ 6 บ้านตะกุดหว้า  สายภายในหมูบ้าน 
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 3,000.00 เมตร
ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย  (หลุมบอ)  หรือมีปริมาณดินที่ใช้
ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 800.00  ลูกบาศกเมตรพร้อม
เกลี่ยแตงเรียบ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 68
 หน้า 59
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โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 6 บ้านตะกุดหว้า สายภายใน
หมูบ้าน

จํานวน 56,000 บาท

ซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 6 บ้านตะกุดหว้า สายภายในหมู
บ้าน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 1,000.00 เมตร
ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย (หลุมบอ) หรือมีปริมาณดินลูกรัง
ที่ใช้ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 280.00 ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 70
 หน้า 59

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 2 บ้านดงมะรุม (สายบ้าน
นายเสนาะ  อรามโรจน)

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 2 บ้านดงมะรุม (สาย
บ้านนายเสนาะ อรามโรจน) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว
รวม 2,500.00 เมตร ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย (หลุม
บอ) หรือมีปริมาณหินคลุกที่ใช้ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อย
กวา 700.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ171
 หน้า 85
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 4 บ้านยานตาขาว (สายไร
นางใจ - ไรนางหมี่)

จํานวน 212,000 บาท

เพื่อจายคาลงหินคลุก หมูที่ 4 บ้านยานตาขาว (สายไรนางใจ – ไร
นางหมี่) กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 2,100.00
 เมตร ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย  (หลุมบอ) หรือมีปริมาณ
หินคุลกที่ใช้ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 530.00 ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 175
 หน้า 86

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 9 บ้านดงหนาม (สายหลังวัด
ดงหนาม)

จํานวน 200,000 บาท

ซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 9 บ้านดงหนาม (สายหลังวัดดง
หนาม) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 
ซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย (หลุมบอ) หรือมีปริมาณหินคลุกที่
ใช้ในการซอมแซมทั้งหมดไมน้อยกวา 500.00  ลูกบาศก
เมตร พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ182
 หน้า 88
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม เชน คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม และคาอื่นๆที่จําเป็น ตั้ง
จายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 51

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศนตําบลดง
มะรุม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและ
ปรับปรุงภูมิทัศนตําบลดงมะรุม เชน คาป้ายโครงการ คาน้ํา
ดื่ม และคาอื่นๆที่จําเป็น  
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120
 ลําดับที่ 46
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราขเจ้ากรมสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมา
จาก
พระราชดําริฯ เชน คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม และคาอื่นๆที่จํา
เป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 50

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน คาพันธุ
พืช 
คาพันธุดอกไม้ ยาฆาแมลง กระถางต้นไม้ ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช สปงเกอร ปุย เป็นต้น และวัสดุการเกษตรอื่นๆที่จํา
เป็น ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักเกณฑการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/10/2564  09:27:52 หน้า : 90/90


