
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ายนาไลย
อําเภอ เวียงสา   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 44,543,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,504,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,824,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ  ได้แก่
1) เงินเดือนนายกอบต.ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท คํานวณตังจ่าย
   ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  
2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท 
    จํานวน 2 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท  
   (สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน พ.ศ. (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต./รองนายกอบต.
1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 21,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกอบต.เดือนละ 880 บาท 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,120 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน พ.ศ. (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
 (สํานักงานปลัดอบต.)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต.
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกอบต.เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน พ.ศ. (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อ่ายนาไลยเดือนละ 7,200 บาทจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
(สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน พ.ศ. (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ายนา
ไลย 
1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน134,640 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 110,160 บา
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 7,200 บาทจํานวน 17 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
1,728,000 บาท  (สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน พ.ศ. (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,426,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,536,740 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล, 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล, นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ,นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
การ,เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน จํานวน  8 อัตรา คํานวน ตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(สํานักงานปลัดอบต.)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  11:28:43 หน้า : 2/51



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,460 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบลของสํานักงาน
ปลัดฯ ตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(สํานักงานปลัดอบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล คํานวนตัง
จ่ายไว้จํานวน12 เดือนละ 7,000 บาท รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
คํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือนๆละ 3,500 บาท และหัวหน้าสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล คํานวนตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500
 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 596,280 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบต. ตําแหน่ง ผู้
ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, พนักงานขับรถ(ผู้มีทักษะ) และ
พนักงานงานจ้างทัวไป(ยาม) คํานวนตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
อัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) (สํานักงาน
ปลัดอบต.)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง ยาม และ คนงานทัวไป จํานวน 2 คนๆละจํานวน 12 เดือนๆ
ละ 1,000 บาท (สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท (สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 2,359,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 323,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 261,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดหาพัสดุ คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ และเงินประโยชน์ตอบอืนเป็นกรณี
พิเศษ(เงินโบนัล)ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า การกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประโยชน์แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(สํานักงานปลัดอบต.)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัดอบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ใน
สํานักงานปลัดอบต.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของอ
งคืกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
(สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,388,740 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร เย็มเล่ม  เข้าปก ร่างข้อ
บัญญัติ,แบบแปลนและประมาณการโครงการก่อสร้างฯ,ร่างแผน
พัฒนา,ร่างแผนดําเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของอ
งคืกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543(สํานักงานปลัดอบต.)
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 168,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานสวน และคนงานทําความสะอาดที
ทําการอบต. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆละ7,000 บาท ตามหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณประจําปีทีเบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาบประมาณ มกราคม 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543(สํานักงานปลัดอบต.)
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เดือนละ 3,800
 บาท ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน (ปริมาณการถ่ายขันตํา 10,000
แผ่น/เดือน แผนที 10,001 ขึนไปค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท) 
-ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาบ
ประมาณ มกราคม 2561(สํานักงานปลัดอบต.)
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ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆในการอบรม นายกอบต. รอง
นายก,สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้างสํานักงานปลัด และผู้ทีได้
รับคําสังฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
(สํานักงานปลัดอบต.)
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
-เป็นไปตาม 
(สํานักงานปลัดอบต.)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
1)เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2)เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ 
  หรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ 
  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
3)ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ 
4)ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3) พ.ศ. 2543 (สํานักงานปลัดอบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. จํานวน 700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อมทัง
ในระดับชาติและระดับท้องถิน ค่าใช้จ่ายในการทําประชาพิจารณ์หรือ
ประชามติต่างๆ เป็นต้น 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6  กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ  แผนงานบริหารทัว
ไป หน้าที 186 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัดอบต.)
กิจกรรมการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/วาระแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และของหน่วยทีกํากับดูแลและรัฐบาล เช่น 
(1)การป้องกันยาเสพติด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว2726ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
 (2)การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0263 ลงวันที 16 มกราคม 2561
 ฯลฯ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง  การบริหารจัดการและการบริการ  แผนงานบริหารทัว
ไป หน้าที 190  ลําดับที 20 (สํานักงานปลัดอบต.)
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กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 12,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอารหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดอบรมฯ ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานทีพร้อมการจัดสถาน
ที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง พนักงานครู  
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ แผนงานบริหาร
จัดการ หน้า  187 ลําดับ 7 (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่าย อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดู
งาน ของ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตําบล, พนักงาน
จ้าง หรือผู้มีสิทธิอืน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที3) พ.ศ. 2559 (สํานักงานปลัด
อบต.)
โครงการศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุแก่อย่างมีค่า ชราอย่างมีศักดิ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุแก่อย่างมี
คุณค่า  ชราอย่างมีศักดิศรี เช่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอารหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าสถานทีพร้อมการจัดสถาน
ที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  หน้าที 187 ลําดับ 7(สํานัก
งานปลัดอบต.)
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส จํานวน 15,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดความโปร่งใส  เช่น เช่นค่าอาหาร ค่าอารหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม ค่าป้ายโครงการฯ ค่าสถานทีพร้อมการจัด
สถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ เพือนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557  
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2562-2565) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง 1
 หน้าที 21 ลําดับ 2 (สํานักงานปลัดอบต.)
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โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 13,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอารหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมฯ ค่า
ป้ายโครงการฯ ค่าสถานทีพร้อมการจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง  การบริหารจัดการและการบริการ  แผนงานบริหารทัว
ไป หน้าที 189 ลําดับ 14ที  (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 58,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในความรับผิด
ชอบของอบต.อ่ายนาไลย เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองเสียง รถ
ยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กข 9998 ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3) พ.ศ. 2543 (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษA4,เอกสาร,หมึก,ปากกา,
ยางลบ,หลวดเสียบใหญ่/เล็ก หลวดเย็บ,เครืองเย็บ,เครืองยิงบอร์ด ลวดยิง,
ทีแขวนตราปัม,แฟ้มเอกสารใหญ่/เล็ก,ทีถอนลวด,เครืองเจาะรู ไม้
บรรทัด,ดินสอ,กระดาษ,กรรไกร,มีดคัตเตอร์,ใบมีดคัตเตอร์,ซอง
จดหมาย ซองเอกสารสีนําตาล,ฉากกันหนังสือ,ขีผึงนับ,ตลับหมึกประทับ
หมึกเต็ม,ตู้แสดงความคิดเห็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2
 และ 3)  พ.ศ. 2543 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือใช้ในกิจการของ อบต.อ่า
ยนาไลย เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และไมค์โครโฟนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ไมค์ลอยสําหรับงานประชุมภายในและภายนอกสถานที ขาตัง
ไมค์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3
 และ 3)  พ.ศ. 2543 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา ไม้ถูพืน นํายาเช็ดพืน ผ้าเช็ดพืนที นํายา
ล้างถ้วยชาม  ถุงขยะ นํายาดับกลิน นํายาเช็ดกระจก นํายาล้างห้อง
นํา  แปรงสําหรับทําความสะอาดห้องนํา-ห้องส้วม  ผงซักฟอก และขวด
นํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3
 และ 3)  พ.ศ. 2543 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561(สํานักงานปลัดอบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก เบาะรถ
ยนต์ พวงมาลัย ไฟหน้า แม่แรง ประแจ ยางนอก ยางใน/นอกรถยนต์ส่วน
กลาง เลขทะเบียน กข 9998 ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3
 และ 3)  พ.ศ. 2543 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน แก๊สหุงต้มใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือนํามันที
ใช้ในกรณีทีขอรับการสนับสนุนเครืองจากจากส่วนราชการฯลฯ ตังงบ
ประมาณโดยพิจาณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตังงบประมาณ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที 19
 มีนาคม 2561 โดยคํานวนจากฐานข้อมูลดังนี
1) ค่านํามันดีเซล รถยนต์นังธรรมดา จํานวน 1 คันๆละ 46,600 บาท
2) ค่านํามันสําหรับพ่นหมอกควัน ครังละ 1,340 บาทประมาณการไว้
จํานวน  
10  ครัง เป็นเงิน 13,400 บาทคําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงสามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทัง 1)-2) และสามารถ
ใช้จ่ายได้ในรายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน  ร้องขอตามอํานาจ
หน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม1)-2) เป็นเพียงการแสดงถึง
หลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวนตังงบประมาณเท่านัน (สํานักปลัด
อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ป้าย  แผ่นซีดี  โปรส
เตอร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561(สํานักงานปลัดอบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561(สํานักงานปลัดอบต.)
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิตเตอร์นํา หัววาล์วปิด-เปิด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.อ่ายนาไลย ทีสาธารณะ หรือที
อืนๆทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิดชอบของอบต.อ่ายนาไลย ตังงบ
ประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตังงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 โดยคํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี
(1) เครืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จํานวน 4 เครืองๆละ 2,100
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 100,800 บาท
(2) เครืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จํานวน 1 เครืองๆละ 1,900
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800บาท
(3) เครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 1 เครืองๆละ 1,300
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 16,800 บาท
(4) เครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จํานวน 2 เครืองๆละ 900
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
(5) ประมาณการค่าไฟฟ้าในสํานักงาน 38,000 บาท (ตังงบประมาณตาม
ความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี)
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ (1) - (5) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
ประเภทค่าไฟฟ้าอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอ
ตามอํานาจหน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (5) เป็น
เพียงการแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณ
เท่านัน)(สํานักงานปลัดอบต.)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล สําหรับทีทําการ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอ่ายนาไลย และสถานทีอืนๆทีเป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอ่ายนาไลย หรืออยู่ในอํานาจหน้าทีหรือความรับผิดชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ายนาไลย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.8/ว2217  ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2560(สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานประจําสํานักงาน ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ายนาไลย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.8/ว2217  ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2560(สํานักงานปลัดฯ)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  11:28:43 หน้า : 9/51



ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543 
(-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.8/ว2217  ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2560 (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.8/ว2217  ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2560 (สํานักงานปลัดอบต.)

งบลงทุน รวม 263,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 258,360 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เก็บของบานเลือน) จํานวน 27,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือนกระจกขนาด 4
 ฟุต จํานวน 1ตู้ๆละ 5,000 บาท ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  และตู้เก็บเอกสารแบบทึกสูง จํานวน 4 ตู้ๆละ 5,500 บาท ราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 143 ลําดับที2,3 (สํานักงานปลัดอบต.)
เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เคารน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าว
สาร) จํานวน 1 ชุดประกอบด้วย
    1.เคาท์เตอร์สูงโค้ง ขนาด 80X80X110 ซม.จํานวน 1ตัว
    2.เคาท์เตอร์สูงตรง  ขนาด 100X80X110 จํานวน 1 ตัว 
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐาน
ครุ--เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) และ 3) พ.ศ. 2543 ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไป ตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครัง 1บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 143  ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.)
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ชุดรับบแขก จํานวน 39,800 บาท
-เพือจ่ายค่าจัดซือชุดรับแขกหนังแท้ 5 ทีนัง  ประกอบด้วย
(1) 3 ทีนังขนาด  190X85X90 ซม.  จํานวน 1ตัว 
(2) 1 ทีนังขนาด 95X85X90 ซม.จํานวน 2 ตัว 
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครัง 1 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 46 ลําดับที3(สํานักงานปลัดอบต.)
ตู้โชว์ จํานวน 19,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นจัดซือตู้โชว์สําหรับเก็บถ้วยรางวัล  เกียรติบัตร ขนาดหน้า
กว้าง 200 ซม. ความสูง 128.5 ซม.ความลึก 51 ซม. จํานวน 1ตู้ ราคา
ตามท้องตลาดเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครัง 1 บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 46 ลําดับที 4   (สํานักงานปลัดอบต.)
ตู้ติดประกาศ จํานวน 18,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ(1)บอร์ดประกาศ (จัดทําผังการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.4 เมตร จํานวน 1บอร์ด 
(2) บอร์ดประวัติการดํารงตําแหน่ง  ขนาดความกว้าง  60 ซม. ยาว 1.00
 เมตร จํานวน 2 บอร์ด ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่
มี-เป็น-ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543กําหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครัง 1บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 46 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.)
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พัดลม จํานวน 33,360 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลมไอนํา ปรับความเย็นได้ 3 ระดับ ถังบรรจุ
นํา 70 ลิตร  จํานวน 2 เครืองๆละ16,680บาท ราคาตามท้องตลาด เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครัง 1 บัญชีครุภัณฑ์  หน้า  46 ลําดับที  5  (สํานักงานปลัดอบต.)

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครืองๆละ 59,000
 บาทรายละอียด 1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชัวโมง
2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25
 แรงม้าหมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆ่าเชือโรคหรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึงเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-ปรากฎในแผนงานพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครัง 1 บัญชีครุภัณฑ์  หน้า  46 ลําดับที 6 (สํานักงานปลัดอบต.)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์คุณ จํานวน 2 เครือง 
(1)เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 เครือง
ลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารจัดซือตามราคากลาง  ณ วันจัดซือ  
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง 1
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการ
บริการ แผนงานบริหารงานทัวไปบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที  143  ลําดับที 4  

(2)เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน *ราคา 16,000
 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารจัดซือตามราคากลาง  ณ วันจัดซือ
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง 1
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการ
บริการ แผนงานบริหารงานทัวไปบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 145   ลําดับที 5  

เครืองพิมพ์ จํานวน 5,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) ราคา 2,600  บาทจํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 3.มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 4.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  5.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
  6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารจัดซือตามราคากลาง ณ วันจัดซือ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง 1
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการ
บริการ แผนงานบริหารงานทัวไปบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 145 ลําดับที 6  
เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาทจํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
(1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
(2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร จัดซือตามราคากลาง  ณ วันจัดซือ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง 1
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการ
บริการ แผนงานบริหารงานทัวไปบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 146 ลําดับที 7 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าติดตังเครืองโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์สําหรับการติดตัง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ แผนงานบริหารงานทัว
ไป หน้า 191   ลําดับที 3(สํานักงานปลัดอบต.)

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน(ค่าจ้างหน่วยงานอืนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่
ประชาชน)

จํานวน 15,000 บาท

-เพือเป็นค่าจ้างในการจ้างหน่วยงานราชการทีได้รับการรับรองฯ  ประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในพืนทีพืนทีตําบลอ่ายนาไลย
ประจําปี 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตาม หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารจัดการและการบริการ  แผนงานบริหารงานทัว
ไป หน้า187 ลําดับที 6 (สํานักงานปลัดอบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนเทศบาลตําบลกลางเวียง จํานวน 6,000 บาท
-อุดหนุนเทศบาลตําบลกลางเวียง (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอําเภอเวียง
สา) จํานวน 6,000 บาท (สํานักงานปลัดอบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง 1
 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการ
บริการ  แผนงานบริหารงานทัวไป หน้า 35  ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบ
ต.)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงสา จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงสา
(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการการเตรียมการ
รับเสด็จประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 138 ลําดับ
ที 3 (สํานักงานปลัดอบต.)

(2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการการการป้องกัน
และแก้ไขปัยหายาเสพติด(ศต.ศอ.เวียงสา)จํานวน 10,000 บาท ปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 หน้า 134 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.)

(3) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการงานรัฐพิธี
ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 137 ลําดับที 2
 (สํานักงานปลัดอบต.)

(4) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการของดีเมือง
น่าน อําเภอเวียงสา จํานวน 6,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 201 ลําดับที 4
 (สํานักงานปลัดอบต.)

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,967,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,559,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,559,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,335,480 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง, นักวิชาการพัสดุชํานาญการ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญ
งาน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน คํานวนตังจ่ายได้จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท/เดือน คํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง คํานวนตังจ่าย
ไว้ จํานวน12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 134,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงิน
และบัญชี คํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือนๆ ละ 11,175บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีเงินและบัญชี คํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือนๆ ละ 2,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที มท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ของกองคลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า การกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประโยชน์แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ของกองคลัง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลัง เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลของกอง
คลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543 (กองคลัง)
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
วารสาร ค่าสือหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานส่วนตําบลของ
กองคลัง ฯ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
อืน ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษเอสี  ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ลวดเสียบขนาดใหญ่/เล็ก แฟ้มเก็บเอกสาร เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษการ์ดสี กระดาษทําปก สันกาวสําหรับเข้า
เล่ม เครืองคิดเลข ขีผึงสําหรับนับ กระดาษโพสต์อิทโน๊ต (เล็ก,ใหญ่) แบบ
พิมพ์ กระดาษคาร์บอน  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเครืองพิมพ์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมาส์ เมมโมรีชิป ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
) และ 3) พ.ศ. 2543 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 42,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ครุภัณฑ์ สํานักงาน จัดซือตู้เเหล็กเก็บเอกสาร 4
 ชัน ขนาด 40 ช่อง จํานวน 1 หลังๆละ 7,000 บาท ราคาตามท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีกําหนดใบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559  
-ปรากฎในแผนพัฒาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาการ
เมือง การบริหารจัดการและการบริการ แผนงานบริหารงานทัว
ไป หน้า 230 ลําดับที 30 (กองคลัง) 
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 5,500 บาท ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาการ
เมือง การบริหารจัดการและการบริการ แผนงานบริหารงานทัว
ไป หน้า 230 ลําดับที 31 (กองคลัง) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ท1ี (จอขนาดไม่ตํา
กว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาทจํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
  จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Chahe Memory ไม่น้อย
กว่า 6 
  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
  หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลก 
  ลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ 
  จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย 
  ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 
  กว่า 6 MB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด 
  ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อย 
  กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
  ช่อง
- มีแป้นพิมพิและเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารจัดซือตามราคากลาง  ณ วันจัดซือ  
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 7 (กองคลัง)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 1 
(27หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (PPM)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 
  10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
   สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-FI) ได้
- มีถาดใส่กระดาษไม่ได้น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter ,Legal และ Costom 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดซือ
ตามราคากลาง ณ วันจัดซือ  
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาการ
เมือง การบริหารจัดการและการบริการ แผนงานบริหารงานทัว
ไป หน้า 230 ลําดับที  27 (กองคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0810.4
/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 17 ลําดับที 1 (กองช่าง)
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนหนีไฟให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืนทีตําบลอ่า
ยนาไลย

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.อ่ายนาไลย เช่น ค่าอาหาร, อาหารว่าง, ค่า
วิทยากร ,ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 153 ลําดับ
ที 2 (กองช่าง)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตําบลอ่ายนา
ไลย

จํานวน 70,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ตําบลอ่ายนาไลย (หลักสูตรจัดตัง) เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมจัดตัง อปพร.ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ
.2561 หน้า 17 ลําดับที 2 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายและอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย ได้แก่ เสือสะท้อนแสงหรือเครืองแต่งกาย รวมถึง กรวยสะท้อน
แสง แผงไฟสามเหลียม ถุงมือสวมทับกันไฟดูด รองเท้า ฯลฯ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 10,500 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือข้อต่อสามทาง ขนาด 2.5 นิว ราคา 5,000
 บาท จํานวน 1 ตัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2559 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 147 ลําดับ
ที 10 (กองช่าง)
2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเปลหามพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ราคา 5,500 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) เปลียนแปลง  ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 147 ลําดับที 11 (กองช่าง)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,979,750 บาท
งบบุคลากร รวม 2,742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,742,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,178,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม, นักวิชาการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงินเดือนพนัก
งานครูู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป โดยตังคํานวนไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตาม หนังสือกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1893  ลงวันที 22 มิถุนายน 2561(กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เงินประจําตําแหน่ง ครู คศ.2 อัตราๆ ละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตาม หนังสือกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1893  ลงวันที 22 มิถุนายน 2561(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4อัตราๆ ละ 9,000 บาท ต่อเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตาม หนังสือกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1893 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561(กองการศึกษาฯ)(กองการ
ศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตราๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน 
-เป็นไปตาม หนังสือกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1893  ลงวันที 22 มิถุนายน 2561(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 653,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 192,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า การกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประโยชน์แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ ทีมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการที
เกียวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัด
กองการศึกษา และพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครู คศ.2 และครู คศ.1
 และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0893.2/ ว 4027ลว 15 กรกฎาคม 2559 
-เป็นไปตาม หนังสือกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1893  ลงวันที 22 มิถุนายน 2561(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
(1)ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเดือนละ 7,000
. บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 84,000 บาท
(2)ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเดือนละ 7,000. บาท จํานวน 6
 เดือน จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 42,000 บาท
(3)ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน2 อัตราๆละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000
 บาทพนักงานทําความสะอาด ศพด. จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ
ละ7,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับการฝึกอบรมของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครู กองการศึกษา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
ลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบกฎหมายกําหนดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3) พ.ศ. 2543
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557(กอง
การศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 53,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 38,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ค่าแบบพิมพ์ ใบอนุญาตต่างๆ ซอง
จดหมาย ลวดเสียบ และหนังสือพิมพ์องค์การบริหารส่วนตําบล วันละ 2
 ฉบับ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543 (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3) พ.ศ. 2543 (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
และ 3) พ.ศ. 2543 (กองการศึกษาฯ) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3) พ.ศ. 2543 (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 584,550 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,550 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณสํานักงาน จํานวน 114,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
1.พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิว (400 มม.) จํานวน 8 ตัว 
   ราคาตัวละ 1,800 บาท ศพด.ม.2 (14,400 บาท)
ลักษณะครุภัณฑ์
 1.1ขนาดใบพัด 16 นิว 
 1.2 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
 1.3 ปรับรัศมีการส่ายได้ตังแต่ 15/ 30 และ 50 องศา 
 1.4 กระจายสายลมเย็นได้ทุกมุมห้องด้วยระบบหมุนส่ายอย่างต่อเนือง 
 1.5 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลืนอัตโนมัติบอล แบร์ริง 
  (BALL BEARING) 
 1.6 เพิมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ 
  (THERMAL FUSE) 
 1.7ผ่านกระบวนการผลิตทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
   มาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
 1.8ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 
พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 17 (กองการศึกษา)

2.ถาดหลุมสเตนเลสใส่อาหารเด็ก 5 หลุม 29 ซม. จํานวน 30 ชุดๆ ละ 
   265 บาท ศพด.ม.2 (7,950 บาท )
ลักษณะครุภัณฑ์
 2.1ถาดหลุมใส่อาหารเด็กเล็กสเตนเลส ขนาด 29 ซม 
 2.2ถาดหลุมสแตนเลส 29 ซม.(5 ช่อง) มีช่องใส่กับข้าว 3 ช่อง ใส่ข้าว
และน้าจิม อีกอย่างละ 1 ช่อง 
 2.3เนือสแตนเลสเนือดี แข็งแรงทนทานมากกว่าถาดหลุมอลูมิเนียม อายุ
การใช้งานยาวนานกว่า 
 2.4 ขนาดเหมาะสาหรับเด็กอนุบาลถึงเด็กประถม นําหนักเบา ขนาดพอดี
มือราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 48 ลําดับที 18 (กองการศึกษา)

3.โต๊ะญีปุ่นหน้าโต๊ะสีเหลียมจตุรัส ขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 24 นิว สูง 10
 นิว จํานวน 20 ตัว ตัวละ 320 บาท ศพด.ม.2 (6,400 บาท )
ลักษณะครุภัณฑ์
3.1 หน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 24x24 นิว สูง 10 นิว
3.2 วัสดุหน้าโต๊ะเคลือบผิวด้วยโฟเมกา กันนําและกันรอยขีดข่วน 
3.3 ขาโต๊ะสามารถพับได้ จัดเก็บ เคลือนย้าย ได้สะดวกราคาตามท้อง
ตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 19 (กองการศึกษา)

4.ตู้ลินชัก 4 ชัน ผลิตจากพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 56 x 105
 ซม. จํานวน 39 ตัว ตัวละ 1,115 บาท (ศพด.ม.2,ม.4,ม.11) (44,850
 บาท)
ลักษณะครุภัณฑ์
4.1ตู้ลินชักอเนกประสงค์ โครงและชันผลิตจากพลาสติก เกรด A 
4.2ลินชัก 4 ชัน สําหรับจัดเก็บสิงของหรือเอกสาร 
4.3ล้อเลือน 4 ล้อ สะดวกเคลือนย้ายราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 48 ลําดับที 20 (กองการศึกษา)

5.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด ขนาด 91.6 x 45.7 x 183 ซม. จํานวน 3
 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท (ศพด.ม2,ม.4,สํานักงาน) (16,500 บาท)
ลักษณะครุภัณฑ์
5.1โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
    พับและอาร์คขึนรูป 
5.2ประกอบชินส่วนเป็นโครงตู้แบบตัวเสียบล็อค ยึดโครงสร้าง
   ให้แข็งแรงด้วยสกูร 
5.3กุญแจเป็นแบบมือจับชนิดบิด ระบบล็อคอิสระ 
5.4ชันวางของทาด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับ
และอาร์คขึนรูปมี 3 ชัน แต่ละชันสามารถปรับระดับได้ตามความต้อง
การ 5.5 ชินส่วนทีเป็นเหล็กทังหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบ
ไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็กด้วย
เคมี Dry Inplace Organic Coating เพือป้องกันสนิมและเพิมการยึด
เกาะของสี โดยเคมีทีใช้ไม่มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง จากนันนาไปอบ
แห้งทีอุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิว
เหล็กด้วยสีฝุ่นสีอีพ๊อกซีและอบสีอุณหภูมิ 200-220 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที 
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 48 ลําดับที 21 (กองการศึกษา)

6.โต๊ะกินข้าวเด็กขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 ซม. จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 1,500 บาท (สพด.ม.11) (3,000บาท)
ลักษณะครุภัณฑ์
6.1แผ่นหน้าโต๊ะกว้าง 60 ซม.ยาว120 ซม.ความสูงพืนถึงหน้าโต๊ะ 50
 ซม.
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง 
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ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 149 ลําดับที 15 (กองการศึกษา)

7.ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชัน ขนาด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท 
(ศพด.ม.11) (6,000 บาท)
ลักษณะครุภัณฑ์
7.1 ผลิตจากแผ่นเหล็กพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม ผิวเรียบเนียน 
7.2 ช่องเก็บแฟ้ม จานวน 4 ชัน รวม 40 ช่อง 
7.3 มีแผ่นพลาสติกแข็งกันแฟ้มไม่ล้มทับกัน หยิบแฟ้มได้ ถอดออกได้ 
7.4 ติดล้อเลือนไนลอนคู่ 4 ล้อ เคลือนย้ายสะดวก 
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา บัญชีครุภัณฑ์ หน้า  234  ลําดับที  60 (กองการศึกษา)

8.ถังบรรจุนําแบบสเตนเลสความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1
 ถัง ขนาด กว้าง 1.39 ม. สูง 1.61 ม. ขาตังสูง 0.36 ม. (15,000 บาท )
ลักษณะครุภัณฑ์
8.1ขนาด กว้าง 1.39ม. สูง 1.61 ม.ขาตังสูง 0.35 ม.ราคาตามท้อง
ตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 16 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน 2,650 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงพยาบาล ทําจากเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3.5
 ฟุต จํานวน 1 เตียง ราคา 2,650 บาท
ลักษณะครุภัณฑ์
1.ขนาด 3.5 ฟุต
2.ผลิตจากเหล็กทีมีคุณภาพมาตรฐาน จึงสามารถใช้งานได้นาน และมีอายุ
การใช้งานทียาว อีกทังโครงสร้างเป็นเหล็กทังตัว โดยมีเสาทีมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิว 
3.สามารถใช้ได้กับทีนอนทุกยีห้อ ทีมีขนาด 3.5ฟุต เนืองจาก เตียงเหล็กมี
ขนาดมาตรฐาน 
4.สามารถรับน้าหนักได้ถึง 80 กิโลกรัมสามารถถอดและประกอบ ได้เอง
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1พ
.ศ.2561 หน้า 49 ลําดับที 31 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 7,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
1.อ่างล้างจานอลูมิเนียม 2 หลุม 3 ชัน ( ศพด.ม.2) ราคา 4,950 บาท
ลักษณะครุภัณฑ์
ผลิตจากอลูมิเนียมเอสล่อนไม่ขึนสนิม ด้านล่างและด้านบนสามารถควําได้
เจาะรู พร้อมมีก๊อก ให้มีสาย ท่อนําทิงในตัว ขนาด 49 x 82 x 113 ซม.
 ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 
   พ.ศ.2561 หน้า 49 ลําดับที 26 (กองการศึกษา)

2.คูลเลอร์อลูมิเนียมพร้อมฝาผิด ขนาด 32 ซม.ความจุประมาณ 40 ลิตร 
   ขนาดสินค้า 34 x 37 x 43 ซม.  (ศพด.ม.4) ราคา 2,850 บาท
ลักษณะครุภัณฑ์
  1.ตัวก๊อกแบบดันรุ่นใหม่ ก๊อกทําจากสแตนเลสสําหรับจ่ายนํา 
แบบกดเปิด-ปล่อยปิด 
  2.ฝาเปิดคูลเลอร์มีทีจับตรงกลางเปิดปิดได้สะดวก ทนทาน 
  3.ตัวคูลเลอร์มีทีหิวทังสองด้านให้ยกใช้เก็บนําดืม เครืองดืมต่างๆ 
  4.ใส่ได้ทังร้อนและเย็น 
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 49 ลําดับที 27 (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์กีฬา จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง บ้านของเล่นชันมี
สไลเดอร์ ขนาดเล็ก สีสันสดใส จํานวน 2 ชุดๆละ 30,000 บาท  
ลักษณะครุภัณฑ์
1.บ้านของเล่น 2 ชันมีสไลเดอร์ ขนาดเล็ก 
2.ขนาด 308X170X175 ซม
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา บัญชีครุภัณฑ์ หน้า232 ลําดับที 53 (กองการศึกษา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.2  
 (1)ปรับปรุงหลังคามุงกระเบืองลอนคู่สีแดง 
 (2)ปลูกหญ้า(หญ้านวลน้อย)ขนาดพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 682 ตร.ม. 
 (3)ถมดินพร้อมปรับเกลีย  ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. สนาม  
 (4)พืนปูกระเบืองเคลือบขนาด 8"X8"
 (5)ราวบันไดติดตังราวสแตนเลสโดยรอบ
 (6)ติดตังรางรินรับนํา 2 ข้างๆละ 8เมตรพร้อมท่อรับนําทิงข้างละ 6 เมตร
 (7)ปรับปรุงรัวด้านหน้าศูนย์ จํานวน13 ช่องเจาะรัวช่องรัวโดยการตัด
ด้วย 
 ไฟเบอร์แล้วเจาะ ตามขนาดรัว ติดตังรัวสแตนเลสจํานวน 13 ช่อง ฉาบ
ปูน 
  ปิดพร้อมสีปิดปูนฉาบให้เรียบร้อย เป็นไปตามแบบแปลนและประมาณ
การเลขที   /2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที 6)พ.ศ 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เปลียนเแปลง ครัง
ที1 พ.ศ.2561 หน้าที 104 ลําดับที 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,684,244 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,537,244 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,680,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา จํานวน 360,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง เด็กเล็กฐานะยากจนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ 
-ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที  6) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หน้า 159  ลําดับที 19 (กองการศึกษา)
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โครงการเข้าค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการเด็กและเยาว
ชนอ่ายนาไลย เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
อบรมฯ ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานทีพร้อมการจัดสถานที ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้าน
คนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 157 ลําดับที 12 (กองการศึกษา)
โครงการเรียนรู้นอกสถานทีของเด็กและเยาวชนตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 90,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานทีของเด็กและ
เยาวชนตําบลอ่ายนาลย เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะ 3วันๆละ15,000
 บาท จํานวน 2 คันฯลฯ  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
ด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 157 ลําดับที 13 (กองการศึกษา)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันเด็กประจําปี 2562 เช่น ค่า
วัสดุสิงของสําหรับการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ดินสอ สี
เทียน ดินนํามัน กระดาษฯลฯ เงินรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ค่า
อาหาร ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พงศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
ด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 159 ลําดับที  20 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและประเทศเพือนบ้าน จํานวน 30,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพือนบ้าน เช่น ค่าวัสดุ  ทีใช้ใน
กิจกรรม เช่น สมุด ปากกา สีเมจิกฯ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายโรงการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
ด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 159 ลําดับที  21 (กองการศึกษา)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,090,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1.ค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150 คนๆ
ละ 
20 บาท จํานวน 245 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 735,000 บาท
2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 90 คน 18,000 บาท
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีจํานวน 90 คน18,000
 บาท
4.ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 90 คน 
   27,000 บาท
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี 90 คน 38,700 บาท
6.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุการศึกษาให้กับเด็กในสังกัด ศพด. อบต.อ่ายนา
ไลย จํานวน 150 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี 253,300 บาท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.2/ว3274ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561  เรืองการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้าน
คนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 158 ลําดับที  15 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 857,244 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 853,944 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน (อ.- ป.6 ) สังกัด สพฐ
.จํานวน 270 คน ศพด. จํานวน 150 คน รวม 420 คน อัตรา คน
ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้า 158 ลําดับที 17 (กองการ
ศึกษา)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 3,300 บาท
ถังดับเพลิง ขนาด ปอนด์ จํานวน 3 ถังๆละ 1,100 (ศพด.ม.11)
 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,147,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,147,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ. จํานวน 1,147,000 บาท

1.โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (อ.-ป.6) อัตราคนละ 20
 บาท/คน จํานวน 270 คน จํานวน 200 คน 1,080,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 196 ลําดับที  8 (กองการศึกษา)
2.อุดหนุนรร.บ้านนาไลย ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพืนเมือง โดยมี
นักเรียน ป.1 - ป.3 ของ รร.บ้านนาไลย รร.บ้านพะเยา รร.บ้านม่วงเนิง
 รร.บ้านอ่ายนาผา จํานวน 54 คน 20,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้า 195 ลําดับที  4
   (กองการศึกษา)
3.อุดหนุน รร.บ้านอ่ายนาผา ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน
โดยมีนักเรียน ป.4-ป.6 ของรร.บ้านนาไลย รร.บ้านพะเยา รร.บ้านม่วง
เนิง รร.บ้านอ่ายนาผา จํานวน 59 คน 13,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 195 ลําดับที  7 (กองการศึกษา)
4.อุดหนุน รร.บ้านชมพู ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน สะ
ล้อ ซอ ปิน โดยมีนักเรียน จํานวน 55 คน 12,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 195  ลําดับที  6 (กองการศึกษา)
5.อุดหนุน รร.บ้านฝังหมิน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะพัฒนาสิง
แวดล้อม โดยมีนักเรียน จํานวน 29 คน  6,000 บาทปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หน้า 194 ลําดับที  2 (กองการศึกษา)
6.อุดหนุน รร.บ้านห้วยนําอุ่น ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพืน
บ้าน โดยมีนักเรียน จํานวน 72 คน 16,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้า 195 ลําดับที   5
  (กองการศึกษา)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 339,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 119,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสุนัขกับแมว จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่าเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล สุนัขและแมว 
  จํานวน 2 ครัง/ปี 
-เป็นไปตาม กระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
  หน้า 19 ลําดับที 2 (สํานักงานปลัดอบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

จํานวน 36,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทําโครงการ การป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ เช่น  ซือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมกับอุปกรณ์ในการฉีด 
-ตาม กระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ  แผนงานบริหารงานทัว
ไป หน้า187 ลําดับที 6 (สํานักงานปลัดอบต.)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายอะเบท เพือป้องกันการเกิดของยุง และสารเคมี
ในการฉีดพ่น  เพือฉีดฆ่ายุงตัวแก่ทีเป็นพาหนะนําเชือโรคไข้เลือด
ออก แพร่ระบาด  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธี
การงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม แผนงานสาธารณสุข หน้า 160 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.) 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 220,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการโครงการ
ตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมู่ บ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
  หน้า 25-35  ลําดับที 1-32 (สํานักงานปลัดอบต.)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพือพัฒนาคุณภาพ  ผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพืนทีตําบลอ่ายนาไลย (การเลียงปลา
ในกระชังบก)จ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หน้า163  ลําดับที 3 (สํานักงานปลัด
อบต.)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,976,392 บาท
งบบุคลากร รวม 2,158,092 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,158,092 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,407,240 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา นักจัดการงานทัว
ไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ เป็น
ต้น  คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,460 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนตําบลกองช่าง (เจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  คํานวนตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 615,288 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองช่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วย จนท
.ป้องกันฯ, ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, พนักงานขับ
เครืองจักรกลขนาดเบา, พนักงานทัวไปปฏิบัติงาน พนักงานขับรถ คํานวน
ตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,104 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า,พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกนํา), พนักงานขับ
รถบรรทุกนํา  คํานวนตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ทีมท 0809.9/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองการซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่า
ใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 2,716,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างกองช่าง และ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย OTOS ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างกองช่าง ฯลฯ  (กองช่าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกอง
ช่าง (กองช่าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,496,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจํารถกู้ชีพ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจํารถกู้
ชีพ จํานวน 2 นาย จํานวน 12 เดือน เดือน
ละ 7,000 บาท รวม 168,000 บาท 
ค่าติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 65,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมเดินสายไฟฟ้าพาดดับ ใน
เขตพืนทีตําบลอ่ายนาไลย รวม 65,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างกองช่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ รวม 30,000 บาท
ค่าเบียประกัน ค่าพ.ร.บ.รถยนต์ กองช่าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน พ.ร.บ. รถยนต์กองช่าง รถกู้ภัย รถเครนและ
รถบรรทุกนําเอนกประสงค์ รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างกอง
ช่าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย วิธีการงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ. 2543(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,173,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและและซ่อมแซม
1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น ค่า 
    ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมเครืองพิมพ์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา รถยนต์กอง
ช่าง รถ 
     กู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกนําเอนกประสงค์และรถเครน จํานวน 300,000
 บาท 
3)ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1-11
  จํานวน 
     120,000 บาท
4)เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงสิงสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น 
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.)ถนนเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร, ฝาย,เหมือง 
    รางระบายนําและท่อระบายนํา ฯลฯ 703,400 บาท(กองช่าง)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3 )พ.ศ. 2543

ค่าวัสดุ รวม 815,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม
งาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าวิทยุทีใช้ในการบริหารงานกอง
ช่าง เช่น วัสดุไฟฟ้า งานก่อสร้าง ถ่านแบตเตอรีสําหรับวิทยุสือสารและขา
เหล็กปีนเสาไฟฟ้า เข็มขัดสวมขึนเสาไฟฟ้า  วัสดุทีจําเป็นอืน ๆ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ ปูน
ขาว ทราย ตะปู สังกะสี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ (กองช่าง) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 และ 3 )พ.ศ
. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผ้าปิดจมูก ถุง
มือ สําลี นํายาล้างแผล อุปกรณ์ทําแผล ถังเคมีแห้ง ฯลฯ (กองช่าง) เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2
 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในการซ่อมแซมไฟฟ้าและ
หอกระจายข่าว เช่น คีมช่าง คีมปากแหลม ไขควง ประแจเลือน คีม
ล็อค ไขควงไฟ ชุดประแจแอลหกเหลียม ฯลฯ (กองช่าง) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
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งบลงทุน รวม 51,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด
มีแผนปรับระดับ 3 ชัน ราคา 5,500 บาทราคาตามท้องตลาด เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เปลียนแปลง ครังที 1   พ
.ศ.2561 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 47 ลําดับที 8  (กองช่าง)

2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด 
ราคา 7,000 บาท ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 231 ลําดับที 40(กอง
ช่าง)

3.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาทราคา
ตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
-เป็นไปตามหนังสือ หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9 มิ.ย. 2559
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ
.2561 หน้า  47 ลําดับที  9  (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 36,900 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core ) 
   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
   จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ 
  น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Soild State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
  120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD -RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface ) 
   แบบ10/100/1000  Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ    LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ
. 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดซือตามราคา
กลาง ณ วันจัดซือ 
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 1 พ.ศ.2561 หน้า 146 ลําดับที 8 (กองช่าง)

2.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา(18
 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 3 เครือง (7,800
 บาท) คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น าคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดซือตามราคากลาง ณ วันจัดซือ
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกป
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ระเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 
พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 12 (กองช่าง)

3.เครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800AV ราคา 2,500 บาท
จํานวน 3 เครือง (7,500 บาท) ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดซือตามราคากลาง ณ วันจัดซือ 
-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 
พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 11 (กองช่าง)

4.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
   ราคา 2,800 บาท จํานวน 2 เครือง  (5,600 บาท)
   คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
  -รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
  - Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
  -มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่า 600:1 ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีพ.ศ. 2561 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจัดซือตามราคากลาง ณ วันจัด
ซือ -เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม ครังที 1 
พ.ศ.2561 หน้า 47 ลําดับที 10 (กองช่าง)

 
 
      

งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ รับรองแบบควบคุมงานตามประเภทงานทีกําหนด
ตาม พรบ.วิศกร และค่าใบอนุญาต ฯลฯ  (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การดําเนินงานศูนย์ยุติธรรมตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 13,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ยุติธรรมตําบลอ่ายนา
ไลย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย ให้แก่
ประชาชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่า
วัสดุอบรม ฯลฯ ป็น
-ไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคน
และสังคม แผนงานการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  หน้าที 167 ลําดับ
ที 8 (สํานักงานปลัดอบต.)
กิจกรรม 5 ส จํานวน 4,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. เช่น ค่าถุงขยะดํา ค่านําดืม
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ส.ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคน
และสังคม แผนงานการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   หน้าที 167
  ลําดับที 8 (สํานักงานปลัดอบต.)
กิจกรรมการจัดนิทรรศการเนืองในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวันสําคัญต่างๆ (วันเฉลิมพระชน
พรรษา,วันปิยะมหาราช,วันท้องถินไทย,ฯลฯ) รูปพระบรมฉายา
ลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 หน้า  124ลําดับ 4 (สํานักงานปลัดอบต.)

กิจกรรมการอนุรักษ์ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
-เพือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน(1)กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ(ปลูกต้นไม้เพิมพืนทีสีเขียว) (2) และกิจกรรมการประชา
สัมพันธ์/รณรงค์/การให้ความรู้ในการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม  แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน หน้า117 ลําดับที 1 (สํานักงาน
ปลัดอบต.)
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กิจกรรมของศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด
ตําบลอ่ายนาไลย (อบรม) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการฯ ค่าวัสดุอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคน
และสังคม แผนงานการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   หน้าที 167
  ลําดับที 8 (สํานักงานปลัดอบต.)
โครงการการบริหารจัดการขยะตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น อาหาร  อาหาร
ว่าง นําดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ค่าภาชนะคัดแยก
ขยะ  ค่านําดืม ค่าจัดซือถุงขยะดํา  ค่าจ้างเหมาทําป้ายไวนิลการออก
ประชาคมหมู่บ้านเรืองขยะ ค่าจัดทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าจัดซือ
อุปกรณ์สําหรับจัดบอร์ด ณ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ายนาไลย ฯลฯ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผน
งานสร้างความเข็มแข็งชุมชน หน้า 120 ลําดับ 1 (สํานักงานปลัดอบต.)

โครงการจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมชุมชน จํานวน 21,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน  และกิจกรรมเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านระดับตําบล  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุในการออก
ประชาคม ค่าจ้างเหมาในการจัดสถานที  ค่าจ้างเหมาทําเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารจัดการและการบริการ แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน  หน้าที  191 ลําดับที1  (สํานักงานปลัดอบต.)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 23,400 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนตําบลอ่ายนาไลย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอบรม ค่าป้าย ค่าสถานทีพร้อมการจัดเตรียม เครืองเสีย ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน หน้าที 180ลําดับที 1
(สํานักงานปลัดอบต.)
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โครงการอบรมครอบครัวสายสัมพันธ์สุขสันต์ อบอุ่นเข็มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างครอบครัวสายสัมพันธ์ สุข
สันต์ อบอุ่น เข็มแข็ง เช่น ค่าอาหารอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 108 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.)
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย จํานวน 18,600 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่ท้องก่อน
วัย เช่น ค่าอาหารอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 18 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.)
ส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเทียวตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ตําบลอ่ายนาไลย จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์ เพือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวเกิดขึนในชุมชนอันเป็นการสร้างงานและกระจาย
รายได้สู่ประชาชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 115 ลําดับที 1 (สํานักงานปลัดอบต.)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 184,348 บาท
งบดําเนินงาน รวม 184,348 บาท
ค่าใช้สอย รวม 114,348 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 114,348 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ในพืนทีตําบลอ่ายนาไลย เช่น เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าวัสดุกีฬา ค่าจ้าง
เหมาจัดสถานที พร้อมเครืองเสียง และค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา ฯลฯ และเพือเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ผู้สูง
อายุ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีตบ
แต่ง, ค่าเครืองเสียง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน,ค่าจัดซือถ้วย
รางวัล ,เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาะทําอาหารว่าง เครืองดืม, ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
ด้านคนและสังคม แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า 173
 ลําดับที 18 (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง วอลเล่ย์บอล ฯลฯ ให้หมู่
บ้านได้ยืม ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  หน้า 173 ลําดับที 17 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนชันนําด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์
ชาวบ้านกิจกรรม ฝึกทักษะการทําบายศรี จักสาน เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร จัดทําเกียรติบัตรฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561–2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
ด้าน คนและสังคม หน้า 170 ลําดับที  5 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ประกอบด้วย กิจกรรมยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมมอบใบ
ประกาศนียบัตรกิจกรรมยกย่องผู้ทําประโยชน์ต่อพุทธศาสนา กิจกรรม
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เทศน์
มหาชาติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เปลียนแปลงครัง
ที 1 
พ.ศ.2561หน้า114 ลําดับที 3 (กองการศึกษา)

โครงการสืบสานประเพณีสรงนําพระธาตุโคตมเจดีย์ศรีเวียงสา จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีขึนพระธาตุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 
พ.ศ.2561 หน้า 20 ลําดับที 1(กองการศึกษา )
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โครงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพพร้อมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพพิธีรดนําขอ
พร 
ผู้สูงอายุ เช่านค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาในการจัดทําเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ลง
วันที 31 ตุลาคม 2557 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เปลียนแปลง ครัง
ที 1 
พ.ศ.2561หน้า110 ลําดับที1(กองการศึกษา )

ถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน 20,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการถวายเทียนจํานํา
พรรษา เช่น ค่าจัดซือเทียน และวัสดุอุปกรณ์ในการทําพิธีการหล่อ
เทียน,ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ใน การ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 1 พ.ศ.2561 หน้า 111 ลําดับที 2 (กองการศึกษา )

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,400,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 1 สาย บ้านนา
ไลยใต้ หมู่ 10

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 1
 สาย บ้านนาไลยใต้หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร  แบบแปลน
ที 17/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 15 ลําดับที 20 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 1 สาย บ้านฝัง
หมิน หมู่ 6

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 1
 สาย บ้านฝังหมิน หมู่ 6  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร  แบบแปลนเลข
ที 11/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 13 ลําดับที 13 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านชมพู หมู่ 8 จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านชมพู หมู่ 8
  จํานวน 2 สาย ประกอบด้วย
สายที 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิว  ความยาวรวม 645
 เมตร  แบบแปลนเลขที 13/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561หน้า14 ลําดับที 15 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านปางมอญ หมู่ 7 จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านปาง
มอญ หมู่ 7  จํานวน 3 สาย ประกอบด้วย 
สายที 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน
ที คสล.รวมไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร แบบแปลน เลขที 12/2562   
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 13 ลําดับที 14 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านนาผา 
หมู่ 1

จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
นาผา หมู่ 1 จํานวน 3 สาย ประกอบด้วย
สายที 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  แบบแปลนเลขที 1/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลําดับที 1(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้าน
พะเยา หมู่ 3

จํานวน 198,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 1
 สาย  บ้านพะเยา หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร แบบแปลนเลข
ที 5/2562
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เปลียนแปลง ครัง
ที 1 พ.ศ.2561 หน้า 76 ลําดับที 5 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และปรับปรุงถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไลย หมู่ 2

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนา
ไลย หมู่ 2 จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 140 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงถนน
กมหินคลุก
จุดที 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
จุดที 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
ตามแบบแปลนเลขที 2/2562
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 10 ลําดับที 2 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 สาย บ้านห้วยนําอุ่น หมู่ 
11

จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 สาย บ้านห้วย
นําอุ่น หมู่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 180 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  แบบแปลน เลข
ที 18/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552-
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 16 ลําดับที 22 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพือการเกษตร (บ้าน
นาไลย หมู่ 2 - บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 ) บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เพือการ
เกษตร (บ้านนาไลย หมู่ 2 บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 )บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10
 ขนาดกว้างเฉลีย 1.00 เมตร ยาว 62 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร แบบ
แปลนเลขที 16/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 (67)
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที 12 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เพือการเกษตร (บ้าน
นาไลย หมู่ 2 - บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 ) บ้านนาไลย หมู่ 2

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพือการ
เกษตร (บ้านนาไลย หมู่ 2  - บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 ) บ้านนาไลย หมู่ 2  
ขนาดกว้างเฉลีย  1.0 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลีย 0.70 เมตร แบบ
แปลนเลขที 3/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552(67)
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 4 ลําดับที 2 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พืนทีการเกษตรบ้านม่วงเนิง หมู่ 9 จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านม่วงเนิง
 หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลีย 4 เมตร ยาวรวม 2,500 เมตร หนาเฉลีย 0.20
 เมตร แบบแปลนเลขที 14/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 14 ลําดับที 17(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเรียงหินยาแนวสายวังขีควาย บ้านใหม่
เจริญราษฎร์ หมู่ 4

จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเรียงหินยาแนวสายวังขี
ควาย บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
เมตร แบบแปลนเลขที 8/2562
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552(67)
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม ครังที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 11 ลําดับที 10 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 จํานวน 141,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้าน
พะเยาหมู่ 3 จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนและประมาณการ เลข
ที 6/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 19 ลําดับที 3 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ 5 จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่
บ้าน จํานวน 1 หลัง บ้านอ่าย หมู่ 5 แบบแปลน เลขที 9/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม ครังที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 19 ลําดับที 3(กองช่าง)
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 จํานวน 27,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง บ้าน
พะเยา หมู่ 3 แบบแปลน เลขที 4/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 19 ลําดับที 2 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 จํานวน 29,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3
 แบบแปลนเลขที 7/2562
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  เพิมเติม ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 8 ลําดับที 2 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้นําประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10

จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรัปบรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้นําประปาภายใน
หมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC 2 นิว ความยาวรวม 1,709 เมตร บ้านนาไลย
ใต้ หมู่ 10 แบบแปลนที 15/2562
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )เปลียนแปลง ครัง
ที 1พ.ศ.2561 หน้า 71 ลําดับที 8 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง 12 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 12 
ลูกบาศก์เมตร บ้านฝังหมิน หมู่ 6

จํานวน 354,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง 12 เมตร ความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านฝังหมิน หมู่ 6 แบบแปลน เลข
ที 10/2562 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )เปลียนแปลง ครัง
ที 1พ.ศ.2561 หน้า 68 ลําดับที 5 (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบลอ่า
ยนาไลย เช่น ค่าเบียเลียคณะกรรมการฯ ค่ายาเพือใช้ในการระงับการ
ระบาดของโรคทีเกิดขึนกับผลผลิตประชาชนในพืนทีตําบลอ่ายนาไลย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีของอคืกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   แผนงานการเกษตร หน้า 178 ลําดับที 7 (สํานักงานปลัดอบต
.)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตรเช่น ปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้ สปริงเก
ลอร์ จอบ เสียม กรรไกรตกแต่งต้นไม้ กรรไกรตัดกิงไม้ สายยางพร้อมหัว
ฉีดพ่นสําหรับรดนําต้นไม้ สนามหญ้า กระถาง ดินรองกระถางสําหรับปลูก
ต้นไม้ฯลฯ(สํานักงานปลัดอบต.) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ. 2543 เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,765,786 บาท
งบกลาง รวม 15,765,786 บาท
งบกลาง รวม 15,765,786 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสมทบประกันสังคมกับพนักงานจ้างทังหมด ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ายนาไลยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ.2558 
-หนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9
 ลงวันที 22 มกราคม 2557 (งบกลาง) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1893 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,711,600 บาท
ค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคํานวนตังงบประมาณประเภทนีจาก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี
1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 765 คนๆละ 600 บาทต่อเดือน
เป็นเงิน 459,000 บาท ตังไว้ จํานวน 12 เดือน รวม 5,508,000 บาท
2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ70-79 ปี จํานวน283 คนๆละ700บาทต่อเดือนเป็น
เงิน 198,100 บาทตังไว้จํานวน 12 เดือนรวม 2,377,200 บาท
3)ผู้สูงอายุช่วงอาย8ุ0-89 จํานวน159 คนๆละ800บาทต่อเดือน
เป็น127,200 บาทตังไว้จํานวน 12 เดือนรวม 1,526,400 บาท
4)ผูัสูงอายุช่วงอายุ 90ปีขึนไปจํานวน 25 คนๆละ 1,000 บาทต่อ
เดือน เป็นเงิน 25,000 บาทตังไว้ 12 เดือน รวม 300,000บาท
รวมจาก1)-4)  เป็นเงิน 9,711,600  บาท
ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะลดลงหรือเพิมขึน
ดังนันจํานวนงบประมาณทีตังไว้ในข้อ 1)-4)สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้
และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลง
คําชีแจงให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวันหรือทุก
เดือน  อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต  มติคณะรัฐมนตรีให้เพิม
หรือลดอัตราการการจ่ายเงิน เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (2561-
2564) ยุทธศาสตร์ที  3 การพัฒนาคนและสังคม แผนงานงบ
กลาง หน้า 202 ข้อ1 (งบกลาง) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,444,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ
ประเภทนีจากฐานข้อมูลคนพิการ ดังนี 
1)เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 450 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท ตังไว1้2 เดือนรวมเป็นเงิน 4,320,000
บาท
2) และตังจ่ายเพิมเติมระหว่างปี เดือนละ 2 คนจํานวน 12 เดือน  รวม
เป็น 24 คนๆละ 800 บาท/เดือน เป็นเงิน 192,000 บาท
รวมข้อ 1) และ 2) เป็นเงินทังสิน 4,425,600 บาท 
ทังนี เพือความยืดหยุ่นและเพือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
งานการจ่ายเบียยังชีพผู้พิการ เนืองจากระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับ
ใหม่ กําหนดให้สามารถขึนทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบียใน
เดือนถัดไป ดังนันจํานวนทีตังงบประมาณรายจ่ายประเภทนีจึงเป็นเพียง
การประมาณการจํานวนผู้พิการทีมีสิทธิรับเบีย ซึงในเดือนทีจ่าย
จริง จํานวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพิมขึน จํานวนเงินในข้อ 1) - 2) จึง
สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดไม่จําต้อง
เปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้พิการอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวันและทุก
เดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียน
ทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด เป็น
ต้น ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 การ
พัฒนาคนและสังคม  แผนงานงบกลาง หน้า 202 ข้อ 2(งบกลาง) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตังงบประมาณจํานวน 1 คนๆ
ละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 5,000บาท ตังไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 60,000 บาท จํานวนทีระบุในคําชีแจงนีเป็นเพียงคําชีแจงหลักการใน
การคํานวณตังงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณ
ไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจงจํานวนผู้มีสิทธิ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตาม
จํานวนงบประมาณทีได้ตังไว้ ตามจํานวนผู้มีสิทธิทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมา
จากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิมเติม เป็นต้นปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสังคม แผนงานงบกลาง หน้า 176 ข้อ 3(งบกลาง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561

สํารองจ่าย จํานวน 1,082,237 บาท
-เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย 
 ไฟป่า และหมอกควัน  และโรคติดต่อ หรือการใช้จ่ายงบประมาณเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที หรือการจ่ายงบประมาณทีไม่ได้ตัง
งบประมาณในหมวดอืนไว้ ตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลัก
เกณฑ์ หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 75 ข้อ 6

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินรางวัลผู้นําจับ จํานวน 2,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลอ่ายนาไลย จํานวน 217,936 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลอ่ายนาไลย 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 178,213 บาท
-เพือส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)ใน
อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิน และตามระเบียบกฎหมายหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ที มท
 0809.5/ว29  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 (งบกลาง) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
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