


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน

อําเภอ ภูเพียง   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,944,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,635,742 บาท

งบบุคลากร รวม 5,046,842 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,716,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายก อบต. รองนายก ตาม
บัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายก อบต.และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. รอง
นายก อบต.ทั้งนี้ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธาน
สภา อบต. รองประธาน อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
ที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกอบต. รองนายก อบต. ทั้ง
นี้ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ทั้ง
นี้ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. 
และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,029,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาอบต. รอง
ประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต. ทั้ง
นี้ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รอง
ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และ
เลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,330,842 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,357,842 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ปลัดอบต. หัวหน้าสํานักงานปลัด นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าพนักงานธุรการ ทั้งนี้ ตามบัญชี
ท้ายบัญชีหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/
ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง
ปลัด อบต. และพนักงานสังกัด สํานักงานปลัด ทั้งนี้ ตามนัยแหง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามนัยหนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.และ
ก.อบต. ที่มท 0809.3/ว1372ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ปลัด อบต.  และหัวหน้าสํานักงานปลัด ทั้งนี้ ตามบัญชีท้าย
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3ว 652 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 663,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเเทนให้เเกพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ําฯ ชางไฟฟ้า 
พนักงานขับรถยนต คนงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติ
หน้าที่แมบ้าน ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายหนังสือก.จ.,ก.ท.และก.อบต. 
ที่มท 0809.5/ว76ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือที่แก้ไข/
ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทุก
ประเภท สังกัดสํานักงานปลัด ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือสํานักงาน
ก.จ., ก.ท.และก.อบต.ที่ มท0809.3/ว1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยว
ข้อง

งบดําเนินงาน รวม 2,515,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 642,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 367,000 บาท

(1.1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน50,000
บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
(1.2) คาตอบแทน อปพร. จํานวน15,000บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อบต.น้ําเกี๋ยน ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
จากผู้บริหารท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(1.3) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน150,000บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตาม แนบ
ท้ายข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546
(1.4) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 32,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามหนังสือดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 และ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
(1.5) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้จายเป็นคา
ตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 225,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น ของสํานัก
ปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,215,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผย
แพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาดูแลรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ,คาทําประกันภัยรถยนตฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

2.1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน5,000
บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลที่ไปนิเทศน
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง
2.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้ การประชุมราชการภายในหนวยงาน
ประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
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คณะทํางานตางๆ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัด
ทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่อง
ใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองในการประชุมฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
2.3 คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน เข้ารวมงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี ทางศาสนา เชน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหา
ราช ฯลฯ โดยจายเป็นคาเตรียมเเละตกเเตงสถานที่ คาจัดซื้อผ้า
เเพร ผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญญาลักษณ ดอกไม้ธูปเทียน คาพาน
พุม พวงมาลา คาดอกไม้ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง
และ เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(4) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/4/2564  15:39:20 หน้า : 6/56



เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสการปฏิบัติราชการ ให้กับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.น้ําเกี๋ยน พนักงาน พนักงานจ้าง  โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร อาหารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 )หน้าที1่04ลําดับที2่

(5) โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการท้องถิ่นภายใต้พระราช
บัญญัติท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการ
ท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่น ให้กับ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.น้ําเกี๋ยน พนักงาน พนักงานจ้าง  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร อาหารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หน้าที่ 104ลําดับที1่

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภา อบต. โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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2.คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยจายเป็นคาตอบ
แทนกรรมการ คาใช้สอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมือง ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ดวนที่สุดที่ ลต0014/ว 582 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113  ลําดับที่ 10

3.คาพวงมาลัย ชอดอกไม้และพวงมาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสอื่นๆ ทั้ง
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดจิตอาสาภัยพิบัติ(หลักสูตรทบทวน) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ(หลักสูตรทบทวน) ตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหาร อาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องพิมพดีด พรินเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม
รถจักรยานยนต ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระ
ดาษ ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผลหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวี
ซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน  กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปิด ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  
ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัตซ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบารถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ทั้ง
นี้ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
ที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัดสุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติ
คอล เป็นต้นฯลฯ
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง เครื่องดับเพลิง ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงข้อตอทอทางจาย
น้ํา สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 308,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล/คาไฟฟ้าสาธารณะ คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และที่ 
อบต. มีความจําเป็นต้องจาย ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการและคาใช้โทรศัพทประจําสํานักงานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เชน คาเชาเครื่อง,คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 57,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้มีพนักพิง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง แบบมีล้อเลื่อน 
จํานวน  1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท ตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑนี้ไมได้อยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 
พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้โต๊ะทํางาน 
ขนาด 80X150X75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมได้อยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ.2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งบรายจ่ายอื่น รวม 16,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 16,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันการศึกษาสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในการ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก
องคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท.
พ.ศ.2542 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,230,305 บาท
งบบุคลากร รวม 1,764,305 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,764,305 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,409,865 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ ตามบัญชีท้ายบัญชีหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที9่
 กุมภาพันธ 2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองคลัง ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเเทนให้เเกพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี ,ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ ทั้งนี้ ตามบัญชี
ท้ายหนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 76 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทุก
ประเภท สังกัด กองคลัง ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จํานวน 50,000 บาท    
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของข้าราชการ พนักงานสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือทีเกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผย
แพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาดูแลรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ,คาทําประกันภัยรถยนต, ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลภาคสนาม คา
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมเเซมครุภัณฑของกอง
คลัง เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติ เชน เครื่อง ปริ้นเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร โต๊ะ เก้าอี้ 
พัดลม ตู้ รถจักรยานยนต ฯลฯ ทั้งนี้ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระ
ดาษ ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผลหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวี
ซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน  กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปิด ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯทั้งนี้ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอนผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระถาน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯทั้งนี้ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูลเทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เป็นต้น ฯลฯทั้งนี้ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่
ตําบลน้ําเกี๋ยน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 117 ลําดับ
ที่ 6

2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ จัด
ทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ 
และฝึกซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ ให้เป็น
ไปตามรูปแบบและแนวทางที่กําหนด ทั้งภาครัฐ  และภาค
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร อาหารวาง คา
วัสดุอุปกรณ,คาตอบแทนวิทยากร,และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 2
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3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร อาหาร
วาง คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทนวิทยากร,และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561– พ.ศ.2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 7

4.โครงการรณรงคเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคเฝ้าระวังอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหาร อาหารวาง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,242,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,755,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,755,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,290,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา,และครูผู้ดูแลเด็ก  
ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายบัญชีหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้แกผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการให้แกครูผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท  ทั้งนี้ตามหนังสือที่ มท
 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 326,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเเทนให้เเกพนักงานจ้างทุก
ประเภท สังกัด กองการศึกษาฯทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายหนังสือ 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 76 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทุก
ประเภท สังกัด กองการศึกษา ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน50,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างทุกประเภทในกองการ
ศึกษา ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 หรือที่แก้ไข/
ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
(2) คาสมนาคุณ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณ คาตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ การตรวจประเมินเอกสารผล
งานทางวิชาการ การประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติ
งาน การทดสอบสมรรถภาพรางกาย คาทดสอบสมรรถนะทางการ
บริหาร และคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือก ฯลฯ ทั้ง
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผย
แพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาดูแลรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ,คาทําประกันภัยรถยนต, ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระ
ดาษ ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผลหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวี
ซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน  กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปิด ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระถาน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 5/4/2564  15:39:21 หน้า : 26/56



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูลเทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card)เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติ
คอล เป็นต้น ฯลฯ 
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 42,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้มีพนักพิง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง แบบมีล้อเลื่อน 
จํานวน  1 ตัว  ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมได้อยูใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ชั้นวางหนังสือ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ สูง 1.60 เมตร 
กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร ขนาด 4 ชั้น จํานวน 2 ชิ้นๆ
ละ 4,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมได้อยูใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ.2563

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้โต๊ะทํางาน ขนาด 80X150X75 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมได้อยูใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ.2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,141,720 บาท
งบดําเนินงาน รวม 666,720 บาท

ค่าใช้สอย รวม 369,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 349,400 บาท

(4.1) คาจัดการเรียนการสอน  คาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาฯลฯอัตราคนละ 1,700 บาท  
(4.2) คาอาหารกลางวัน     
(4.3) คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท     
(4.4) คาอุปกรณการเรียนคนละ 200 บาท   
(4.5) คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท
(4.6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 7

(2) โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน ประกวด
ทักษะการแสดง นิทรรศการและการแสดงตางๆ ในงานวันเด็ก
แหงชาติ ฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหารวาง คา
จัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ ทั้ง
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 14
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ค่าวัสดุ รวม 297,320 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 297,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตําบลน้ําเกี๋ยน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
หน้าที่97 ลําดับที่ 9 และหน้าที่ 98 ลําดับที1่1

งบเงินอุดหนุน รวม 475,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 475,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 8

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถาน
ที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2562) หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
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3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการคายพุทธบุตร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเพื่อสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย เชน คาวัคซีนพิษสุนัขบ้า คาวัสดุการแพทย คาใบ
รับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจําตัวสัตว คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ 
ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปล
หามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1-5

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูบ้านละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5กรกฎาคม  2561 ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 101   ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,879,039 บาท

งบบุคลากร รวม 1,167,739 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,167,739 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,012,939 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองชาง  นักจัดการงานชาง และนายชางโยธา ทั้งนี้ ตามบัญชี
ท้ายบัญชีหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงให้แกผู้อํานวยการกองชาง   ทั้ง
นี้ ตามบัญชีท้าย ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 100,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนาย
ชางโยธา ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายบัญชีหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว293ลงวันที9่กุมภาพันธ2559
หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัด
กองชาง ทั้งนี้ ตามบัญชีท้ายบัญชีหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว293ลงวันที9่ กุมภาพันธ2559
หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 698,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่น     จํานวน   50,000    บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 373,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 333,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผย
แพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาดูแลรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ,คาทําประกันภัยรถยนต, ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมเเซมทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ไมวาทรัพยสินนั้นจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑหรือ
ที่ดิน ฯลฯ ทั้งนี้ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือ
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระ
ดาษ ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผลหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวี
ซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน  กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปิด ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯทั้ งนี้ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่ม
เติม/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็ดขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีชีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรศัพท จานรับสัญญาณดาวเทียม 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดประแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปู
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไขเพิ่มเติม/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติ
คอล เป็นต้น ฯลฯทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน สารส้มฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
และอื่นๆ ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่
แก้ไขเพิ่มเติม/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 12,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,600 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  - หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ และมีระบบให้แสงสวางบน
หน้าจอ
  - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
  - สามารถอานคาความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร
  - สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
  - วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial 
เชน เมตร,เซนติเมตร,ฟุต และนิ้ว
  - บันทึกคาการวัดได้ 5 คา
  - มีระบบ Hold สามารถค้างคาที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อ
ได้
  - มีปุ่มกด RESET คาตัวเลขให้เป็นศูนยที่แป้นควบคุม
  - ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไมใช้งานภายใน 5
 นาที
  ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมได้อยูในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี พ.ศ.2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLEDขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาวัสดุอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร 2563
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,407,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,407,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,407,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างตลาดรับซื้อขายยางพารา บ้านใหมพัฒนา หมูที่ 4 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตลาดรับซื้อขายยางพารา บ้านใหม
พัฒนา หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมเท
ลาน คสล.หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 10/2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 24

กอสร้างถนน คสล. บ้านต้นกอก หมูที่ 3 สายทางบ้านนายสุทธิพงษ 
ธนะวงค

จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านต้นกอก หมูที่ 3 สายทาง
บ้านนายสุทธิพงษ ธนะวงค ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 103.00เมตรหนา 0.15 เมตร (ไมมีไหลทาง) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 9/2564  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 25

กอสร้างถนน คสล.บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมูที่ 1 บริเวณสามแยกบ้านนาย
สวัสดิ์ ซางนา-บ้านนายถาวร จิตมะโน

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมูที่ 1 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77.00เมตร (ไมมีไหล
ทาง) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการกอสร้างของ อบต
.น้ําเกี๋ยน 6/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 8 ลําดับ
ที่ 13
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กอสร้างถนน คสล.บ้านใหมสันติสุข หมูที่ 5 สายทางบ้านนางชวนชม 
พลพิชัย-บริเวณสวนนายจํานงค ธนูสาร

จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านใหมสันติสุข หมูที่5 ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน ที่ 14/2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 27

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ ม.1(สายบ้านนาง
ฉลวย ดีปินตา-บ้านนายอิ่นคํา ดีบุญมา)

จํานวน 228,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 110 ม
. หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 440 ตร.ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกี๋ยน ที่ 12/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
หน้า 8 ลําดับที่ 14

กอสร้างปรับปรุงหอประชุมหมูบ้าน บ้านน้ําเกี๋ยนใต้หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างปรับปรุงหอประชุมหมูบ้าน บ้านน้ําเกี๋ยน
ใต้ หมูที่ 1 จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 5/2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 19

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณหน้าบ้านนายพิบูลย อุดอ้าย-บ้าน
นายประสิทธิ์ ดีอุต บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมูที่ 2

จํานวน 315,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคสล
.ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 114 เมตร คอนกรีต
หนา 0.10 เมตร พร้อม ฝาเหล็กปิดราง รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 7/2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 21
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กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาเหล็กปิดราง บริเวณหน้าบ้าน
นายวีระ กลิ่นสังข-บริเวณหน้าบ้านนายชูชีพ พลพิชัย บ้านใหมสันติ
สุข หมูที่ 5

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม.ยาว74 ม. คอนกรีตหนา 0.10 ม. พร้อมฝาเหล็กปิด
ราง รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกี๋ยน ที่ 15/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565)หน้าที่ 12 ลําดับที่ 28

กอสร้างรางสงน้ํา คสล. บริเวณบ้านนายผัด ขมแก้ว – บ้านนายแสน 
นุเสน

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางสงน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร ลึก0.60 เมตร ยาว 51 เมตร ผิวคอนกรีตหนา 0.10
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการกอสร้างของ อบต
.น้ําเกี๋ยน 4/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที1่/2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 18

กอสร้างอาคารที่ทํางานกองการศึกษา จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารที่ทํางานกองการศึกษา ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 3/2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 17

โครงการกอสร้างพื้นทางคสล. ข้ามลําเหมืองบริเวณหน้าบ้านนาย
ครวญ  แกนธิยา (ปากซอย3) บ้านต้นกอก หมูที่ 3

จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างพื้นทาง คสล.ข้ามลําเหมือง ขนาด
กว้าง4.50 เมตร ยาว 4.20 เมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 1/2564
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 15
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โครงการปรับปรุงซอมแซมตลาดสด ตําบลน้ําเกี๋ยน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
- รื้อเปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ําด้านทิศเหนือ ความ
ยาวรวม 45.5เมตร
- รื้อเปลี่ยนประตูห้องน้ํา จํานวน 5 ชุด
- รื้อติดตั้งเชิงชายไม้เทียมห้องน้ําตลาดสดโดยรอบชายคา
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการกอสร้างของ อบต.น้ํา
เกี๋ยน 2/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ลําดับ
ที่16

โครงการปรับปรุงฝาปิดรางน้ําข้างถนน(เฉพาะฝาคอนกรีตเดิมที่
ชํารุด)บริเวณหน้าบ้านนายเหรียญ สนธิ และบริเวณหน้าบ้านนาย
โชติ ขมแก้ว บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมูที่ 2

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.39 x0.50 
เมตร รวมจํานวน 50 ฝา  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการกอสร้างของ อบต.น้ําเกี๋ยน 8/2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่1/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 23

โครงการวางทอประปาหมูบ้าน ม.3 บ้านต้นกอก บริเวณบ้านนาย
เดช เกี๋ยนคํา-บ้านนายนิตย แกนธิยา

จํานวน 87,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอ PVC เส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว720ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกี๋ยน ที่ 13/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 48

โครงการเสริมไหลทางหินคลุก2ข้างถนนสายห้วยคํา จํานวน 121,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมไหลทางหินคลุก 2 ข้างถนน ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ยด้าน
ละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไหลทางไมน้อยกวา 1,000 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
น้ําเกี๋ยน ที่ 11/2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 49
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(K) จํานวน 10,000 บาท

โดยตั้งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค
 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง ตามหนังสือดวนที่สุดที่ กค (กวจ)0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่ 4 มิถุนายน 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะและ
กําจัดขยะให้กับประชาชนตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไข/
ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 114    ลําดับที่ 1
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6.โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชนน้ําเกี๋ยนแบบยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน
น้ําเกี๋ยนแบบยั่งยืน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ
.2564) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในเขต
องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและสงเสริม
อาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตําบลน้ําเกี๋ยน  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนตําบลน้ําเกี๋ยน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 25,000 บาท

1.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  บ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมูที่ 1 
 ตามโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทกลุมสตรี 
จํานวน 5,000 บาท
2. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมูที่ 2
 ตามโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทกลุมสตรี 
 จํานวน 5,000 บาท
3. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  บ้านต้นกอก  หมูที่ 3 ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทกลุมสตรี 
 จํานวน 5,000 บาท
4. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  บ้านใหมพัฒนา หมูที่ 4
 ตามโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทกลุมสตรี 
 จํานวน 5,000 บาท
5. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  บ้านใหมสันติสุข หมูที่ 5
 ตามโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทกลุมสตรี 
 จํานวน 5,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการแขงขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันทต้านภัยยา
เสพติดตําบลน้ําเกี๋ยน

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทต้านภัยยาเสพติด  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหาร อาหารวาง คาเชา
เครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาเงินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 23

โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุตําบลน้ําเกี๋ยน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
สําหรับผู้สูงอายุตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหาร อาหารวาง คาเชาเครื่อง
เสียง คาจัดสถานที่ คาเงินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 323,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการประเพณีสงกรานตตําบลน้ําเกี๋ยน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีสงกรานตตําบลน้ําเกี๋ยน
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาอาหาร อาหาร
วาง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 พ.ศ.2565) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 1

2.โครงการประเพณีแขงขันเรือจังหวัดนาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัด
นาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬา คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้ง
นี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)หน้าที1่06ลําดับที9่
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3.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ยี่
เป็ง) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คาอาหาร อาหาร
วาง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
พ.ศ.2565)หน้าที1่05 ลําดับที่ 6

4.โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษาตําบลน้ําเกี๋ยน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา
ตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คา
อาหาร อาหารวาง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 8

5. โครงการจัดงานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแชแห้ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีหกเป็งไหว้สา
พระมหาธาตุแชแห้ง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 3
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6.โครงการพิพิธภัณฑชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพิพิธภัณฑชุมชน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑชุมชน คา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 10

7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ลานวัดลานใจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรม ลานวัดลานใจ
แกเยาวชน ตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)หน้าที่105ลําดับ
ที่2

8.โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 4

โครงการลานวัฒนธรรมสานสัมพันธคริสจักร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการลานธรรมสานสัมพันธคริสต
จักรตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)หน้าที่99ลําดับ
ที่ 17
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน 1518.1/ว289 ลว30
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 14

2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหา
ราช 23 ตุลาคม  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 15

3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร/วันพอแหงชาติ /5 ธันวาคม  ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือ
ที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 16
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4.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 6 เมษายน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนัว
สือที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 108 ลําดับ
ที่ 17

5.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคมทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือ ที่ นน1518.1/ว289 ลว 30
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) หน้าที่ 109 ลําดับที่ 19

6.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง/วันแมแหงชาติ/12 สิงหาคม ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตาม
หนังสือ ที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 109 ลําดับ
ที่ 20
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7. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอื่นๆที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติกําหนดให้จัด ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือ ที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 21

8. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนาน(งาน
ประจําปีและของดีเมืองนาน) ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือ ที่ นน 1518.1/ว289
 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–พ.ศ.2565) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 22

9.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือ ที่ นน 1518.1/ว289 ลว 30
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) หน้าที่ 109 ลําดับที่ 18
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลน้ําเกี๋ยน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลน้ําเกี๋ยน   โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ
.2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เฃน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเก
ลอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอด
หรือหวานเมล็ดพันธุ เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ เครื่อง
กะเทาะเมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหวางแถว  เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนแบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯทั้ง
นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านน้ําเกี๋ยนเหนือ หมูที่2 ตําบล
น้ําเกี๋ยน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษป่าต้นน้ําและป่า
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตําบลน้ําเกี๋ยน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,454,354 บาท

งบกลาง รวม 6,454,354 บาท
งบกลาง รวม 6,454,354 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 75,378 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,100 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ของพนักงาน
จ้างทุกอัตรา ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้ง
หมด เพื่อให้ความคุ้มครอง กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย หรือสูญหาย ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,400,000 บาท

เพื่อจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,540,000 บาท

เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ทั้ง
นี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในพื้นที่ตําบลน้ํา
เกี๋ยน ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)  หน้าที่ 100 ลําดับที่ 4

สํารองจาย จํานวน 105,634 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเรงดวนหรือเพื่อป้องกัน
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อันเนื่องมาจากวินาศภัย ภัย
ธรรมชาติหรือสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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รายจายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่  ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลน้ําเกี๋ยน ตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 หรือที่
แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว3892ลงวันที่ 28มิถุนายน 2562 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 139,242 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น กรณีข้าราชการสวนท้องถิ่นครบกําหนดเกษียณอายุ
ราชการ โดยหักจากเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชกรสวนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่งไมรวมรายได้ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ทั้งนี้ ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 29 , ว30 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
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