
  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  50,720,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานบริหารท่ัวไป รวม 10,043,380 บาท 

    งบบุคลากร รวม 6,466,380 บาท 

      เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

      

      เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

      

      เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

      

      
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

จํานวน 86,400 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

      



      เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,713,600 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกประธานสภา  รองประธานสภา และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2557 

      

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,068,060 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,498,640 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  จํานวน 7 อัตรา  ดังนี้ 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
(3) หัวหนาสํานักปลัด จํานวน  1  อัตรา 
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา 
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 
(6) เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา 
(7) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน  1  อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี
30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 
   (1) เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
   (2) เงินประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
   (3) เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

      คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,236,240 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางในสํานักปลัด   
จํานวน 11 อัตรา  ดังนี้ 
  (1) ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข    จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ภารโรง                               จํานวน 1 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถ                       จํานวน 1 อัตรา 
  (4) คนงานท่ัวไป                          จํานวน 8 อัตรา 

      



- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138        
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 123,180 บาท 

      

    -เพ่ือเปนเงินคาครองชีพใหกับพนักงานจาง 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

      เงินอ่ืนๆ จํานวน 84,000 บาท 

      
    -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล (ระดับกลาง)  จํานวนเดือนละ 7,000 บาท 
      

    งบดําเนินงาน รวม 3,379,000 บาท 

      คาตอบแทน รวม 526,000 บาท 

      

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป  และ
อาสาสมัครบริบาล ตามระเบียบ  กฏหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถ่ิน  ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถ่ิน 
ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน 
เงินรางวัลประจําปใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 6290  
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 14 
 

จํานวน 480,000 บาท 



          
 

      

      คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน คากูยืมเพ่ือชําระราคาบาน
ใหแกพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบท่ี
กําหนด  ตามระเบียบฯ  ดังนี้ 
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
   (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
   (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
   (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน  คณะผูบริหาร  และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร  ตามระเบียบกําหนด  และตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร  
    (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.3/ว 257  ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  

      

      คาใชสอย รวม 2,205,000 บาท 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

        รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 755,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาบริหารใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่งท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอ
เติมครุภัณฑและสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน คาจางเหมากําจัดขยะ คาเชา
เครื่องถายเอกสาร คาเขาเลมเอกสาร  คาจางเหมาคนเก็บกวาด
ถนน  คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน  คาจางเหมาผูปฏิบัติงานกูชีพ
กูภัย  หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของท่ีเปนกิจกรรมใน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  กรณีจางแรงงาน   

      



ใหถือปฏิบัติตามกฏหมาย  ดังนี้ 
  (1) ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ  6   
จางแรงงาน 
  (2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 115  ขอท่ี 6 

      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังนี้ 
(1)  คารับรอง  ดังนี้ 
      1.1  คารับรองในการตอนรับบุคลากร หรือคณะบุคคล 
ท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน 
      1.2  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 
(2)  คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและ 
วันสําคัญของชาติ  เชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ  และพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ   
ตลอดจนการจัดนิทรรศการ  การประชาสัมพันธรัฐพิธีตาง ๆ  ตาม
หนังสือสั่งการ   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 115  ขอท่ี 4 

      

      
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        1.คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิก
สภาทองถ่ิน  กรณีครบวาระการดํารงตําแหนง  หรือกรณีวางลงกอน
ครบวาระการดํารงตําแหนง  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาตอบแทน
วิทยาการ  คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการประสานงานกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา  คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง  คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  คาจัดเตรียมสถานท่ี  คาวัสดุ   

    

 



 

คาบัตรเลือกตั้ง  คาวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง  และคาใชจายท่ีจําเปน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 115  ขอท่ี 7 

 
        

 

 



 

 



วันท่ีพิมพ : 5/10/2563 13:04:07 
 

 
 

            
        

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานว
น 

100,0
00 

บา
ท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ผูบริหารหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ฯลฯ  เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 13 

      

        

3.โครการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน
และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนําขอมูลมาทําเปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

จํานว
น 

20,00
0 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ  คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาอาหารวาง  และคาใชจายท่ีจําเปน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 114  ขอท่ี 1 

      

        
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน จํานว

น 
300,0

00 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผูนํา
ชุมชน  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาปายประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาท่ีพัก คา
เดินทาง คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง ตลอดจนคาใชจายอ่ืน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 114  ขอท่ี 2 

      

        
5.โครงการฝกอบรมเสริมสรางการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน 

จํานว
น 

15,00
0 

บา
ท 



      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ  คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาอาหารวาง  และอ่ืน ๆ  ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 109  ขอท่ี 7 

      

        
6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ พนักงานจาง 

จํานว
น 

15,00
0 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร  สมาชิก  พนักงาน  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ  คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาอาหารวาง  และอ่ืน ๆ  ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 110  ขอท่ี 2 

      

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
จํานว

น 
100,0

00 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ดังนี้ 
   (1) เพ่ือจายเปนคาบํารุงและรักษา  ซอมแซม  วัสดุเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ  ท่ีมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  หรือเพ่ือ
จายเปนคาจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  และรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  ฯลฯ 
   (2) เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  ท่ีชํารุด หรือ
เปลี่ยนสภาพ  เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  ปริ้น
เตอร  รถยนต  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ท่ีชํารุดเสียหายใหสามารถใชการได
ตามปกติ 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 115  ขอท่ี 8 

      

      คาวัสดุ รวม 
550,0

00 
บา
ท 

      วัสดุสํานักงาน 
จํานว

น 
50,00

0 
บา
ท 



      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และอุปกรณตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชใน
สํานักงาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่มเพ่ือบริการ
ประชาชน ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 
 

      

      วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานว

น 
10,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  เทปพันสายไฟฟา  เบรก
เกอร  ฟวส  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      

      วัสดุงานบานงานครัว 
จํานว

น 
10,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  สําหรับการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  เชน  น้ํายาลางจาน  ไมกวาด  ถวยชาม  แกวน้ํา
เครื่องครัว  รวมท้ังผลิตภัณฑเพ่ือรักษาความสะอาดตาง ๆ และวัสดุงานบาน
งานครัวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  ผาท่ีใชผูกประดับในการจัดงานตาง ๆ  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 

      



ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      วัสดุยานพาหนะและขนสง 
จํานว

น 
50,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  คาจัดซ้ือวัสดุอะไหล
รถยนต  ยางรถยนต  ยางรถจักรยานยนต  น้ํามันเบรก  แบตเตอรรี่  หัว
เทียน  กระจกรถยนตหรือรถจักรยานยนต  ยางใน  ยางนอก  ไข
ควง  ประแจ  แมแรง  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
จํานว

น 
400,0

00 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ใชกับ
รถยนต  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลตาง ๆ  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันเครื่องตาง ๆ  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร 
จํานว

น 
30,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  พน
หมึก  เมนบอรด  เมาส  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง

      



วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      คาสาธารณูปโภค รวม 
98,00

0 
บา
ท 

      คาบริการโทรศัพท 
จํานว

น 
5,000 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล เชน  คา
โทรศัพททางไกลภายในประเทศ  คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ  คา
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  และรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการ  และคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับการบริการ  เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 12 

      

      คาบริการไปรษณีย 
จํานว

น 
3,000 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  โทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียา
กร  คาเชาตูไปรษณีย  คาจดหมายลงทะเบียน และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 12 

      

      คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
จํานว

น 
90,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาโทรสาร  โทรภาพ  คาเทเท็กซ  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและรวมถึงคาใชจาย
เพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการบริการ 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาท่ี 116  ขอท่ี 12 

      

    งบลงทุน รวม 
145,0

00 
บา
ท 

      คาครุภัณฑ รวม 
145,0

00 
บา
ท 

      ครุภัณฑสํานักงาน       



        
1.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (รวมคาติดตั้ง) จํานว

น 
46,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคา
ติดตั้ง)  ขนาด 13,000 บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง 
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 
    2) ราคากําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
    3) เครื่องปรับอากาศท่ีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 
    4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
    5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
    6) การติดตั้งเปนแบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ สวัตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  

      

        
2.จัดซ้ือเครื่องโทรสาร จํานว

น 
18,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    1) สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน 
    2) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
    3) ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาที ตอแผน 
    4) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดสงเอกสารข้ันต่ํา 

      

      ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

        
จัดซ้ือกลองวงจรปด 2 เครื่อง จํานว

น 
64,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพรอมติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 2 เครื่อง   
  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
    1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  
       เครื่องละ 32,000 บาท 
    2.มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel 
    3.มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
    4.ใชเทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดย
อัตโนมัติ 
    5.มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.12 LUX ส าหรับการแสดง
ภาพส ี(Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา  

      



        (Black/White) 
    6.มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 
    7.มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร 
    8.สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
    9.สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
    10.สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
    11.ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    12.สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
    13.สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
    14.มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  
         หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
    15.ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
    16.สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เปนอยางนอย 
    17.สามารถใชงานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1
X ไดเปนอยางนอย 
    18.มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
    19.ตอง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming I
nterface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ 
         ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 

      

        20.ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
    21.ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
    22.ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 

      

      ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

        
3.เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานว

น 
17,00

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบ All In One สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 

      



    2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 3 MB  
    3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB  
    4.มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Sola State Drive ขนาดความจะไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
    5.มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (Exterrnal) มีจํานวน 1 หนวย 
    6.มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    7.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
    8.มีแปนพิมพและเมาส 
    9.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
    10.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) และ Buletooth   

 

วันท่ีพิมพ : 5/10/2563 13:04:07 
 

 
 

                งบรายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

      รายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

      รายจายอ่ืน       

        รายจายอ่ืน จํานวน 20,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนเงินคาจางสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  เพ่ือทําการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

        
จัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

จํานวน 33,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม  ในการ
ปฏิบัติการศูนยรวมใจในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
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  งานบริหารงานคลัง รวม 3,656,060 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,084,460 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,084,460 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,718,340 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 6 อัตรา  ดังนี้ 
    (1) ผูอํานวยการกองคลัง                    จํานวน 1 อัตรา 
    (2) นักวิชาการพัสดุ                            จํานวน 1 อัตรา 
    (3) นักวิชาการการเงินและบัญชี         จํานวน 1 อัตรา 
    (4) นักวิชาการจัดเก็บรายได               จํานวน 1 อัตรา 
    (5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได             จํานวน 1 อัตรา 
    (6) เจาพนักงานพัสดุ                           จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 1389 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี นม 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี 30 อันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินประจําตําแหนง จํานวน 66,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศ ก.อบต.กลาง  จํานวน 12 เดือน 
-เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักวิชาการ
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี นม 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี 30 อันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
ลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี นม 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี 30 อันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

    งบดําเนินงาน รวม 1,411,600 บาท 

      คาตอบแทน รวม 489,600 บาท 

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน จํานวน 400,000 บาท 



ทองถ่ิน 

      

    1.1 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
-เพ่ือจายเปนเงินกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทน
อ่ืนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถ่ิน ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2557 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการซ้ือหรือจาง ผูควบคุมงาน
กอสราง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับผูท่ีไดรับการแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือจาง ผูควบคุม
งานกอสราง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0803.2/ว2880 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 116 ขอ
ท่ี 14 

      

      คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีจะไดรับตาม
สิทธิฯ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,600 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลง
วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 

      

      คาใชสอย รวม 240,000 บาท 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       



        รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาใชจายใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี้ 
1)คาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพร ในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ แผน
พับ วารสาร สิ่งพิมพปายประชาสัมพันธ การจัดงานบันทึกวีดีโอ วีดี
ทัศน และการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสาร 
2)คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาเขาเลมเอกสาร เย็บปก คาจาง
เหมาดูดสวม คาจางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานท่ีตองใชความสามารถ
เฉพาะดานเพ่ือใหบริการประชาชน และคาจางเหมาอ่ืนๆ ท่ีเปน
กิจการและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-265) หนาท่ี 115 ขอ
ท่ี 6 

      

      
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาท่ีพัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ.2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 116 ขอ
ท่ี 13 

      

        โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  และปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เชน คา
วัสดุและอุปกรณ คาใชจายจัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดเลือก
ขอมูล พนักงานเดินสํารวจภาคสนาม คาใชจายในการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/
ว 1332  ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
  หนาท่ี 115  ขอท่ี 9 

      



      คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม (รายจายเพ่ือซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ) เชน เครื่องพิ
มดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้น
เตอร เครื่องพิมพสําเนา  รวมท้ังอุปกรณรถยนตสวนกลางและ
เครื่องใชตาง ๆ  ภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง
นอก และอ่ืนๆ  ฯลฯ ท่ีเก่ียวของ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 1156  ขอท่ี 8   

      

      คาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ แบบ
พิมพ หมึกโรเนียว หมึกถายเอกสาร มานปรับแสง เครื่องคิดเลข ตู
ตาง ๆ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เพ่ือใชในการดําเนินงาน
ของกองคลัง  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล แผนดิสก แผนกรอก
แสง เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 116  ขอท่ี 11 

      

      คาสาธารณูปโภค รวม 602,000 บาท 

      คาไฟฟา จํานวน 600,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก และคากระแสไฟฟาสถานีสูบน้ํา บริเวณอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใน
      



ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 116  ขอท่ี 12 
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      คาบริการไปรษณีย 

จํานว
น 

2,000 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณีย คาเชาตู
ไปรษณีย คาจดหมายลงทะเบียน คาธรรมเนียนตางๆ ฯลฯ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
  หนาท่ี 116  ขอท่ี 12 

      

    งบลงทุน รวม 
160,00

0 
บา
ท 

      คาครุภัณฑ รวม 
160,00

0 
บา
ท 

      ครุภัณฑสํานักงาน       

        
1.ตูเหล็กแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลย จํานว

น 
120,00

0 
บา
ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย  จํานวน 1 ชุด 

(มาตรฐานตามราคาตลาดทองตลาด  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
    

      

      ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

        
1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานว

น 
30,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 12 MB 
   - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

      



กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ 
    3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนดิ SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
   - มีแปนพิมพและเมาส 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษ 

      
    าเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และ

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 
      

        
2.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Network จํานว

น 
10,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ชนิดส ีNetwork แบบ
ท่ี 1   จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
   2. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
   3. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 

      



   4. สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
   5. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
   6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
   7. มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอย 
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
   8. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
  9. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 
316,00

0 
บา
ท 

    งบดําเนินงาน รวม 
210,00

0 
บา
ท 

      คาใชสอย รวม 
130,00

0 
บา
ท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        
โครงการปองกันเด็กจมน้ํา จํานว

น 
30,000 บา

ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ  เชน คา

วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานท่ี คาปาย
ประชาสัมพันธ 

      

        
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ จํานว

น 
20,000 บา

ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาเดินทางในการปฏิบัติหนาท่ี แก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครอ่ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอํานวย
ความสะดวก บริการประชาชน บริการอ่ืน ๆ  ในชวงเทศกาล

      



สําคัญ  ประจําป 2564  เพ่ือการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการ
คมนาคม  ตามหนังสือสั่งการ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง
นอก 

        
โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานว

น 
80,000 บา

ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัย

พิบัติ  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลาง  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  คาปายโครงการ ฯลฯ 

      

      คาวัสดุ รวม 80,000 
บา
ท 

      วัสดุเครื่องดับเพลิง 
จํานว

น 
30,000 

บา
ท 

          - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง (ตามราคาทองตลาด)       

      วัสดุสนาม 
จํานว

น 
50,000 

บา
ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสนาม  เชน  แผงก้ันจราจร กระจกโคงนูน กรวย

จราจร เสือชูชีพ กระบอกไฟกระพริบ เสื้อสะทองแสง เชือกเปล
สนาม  รวมถึงวัสดุอ่ืนท่ีเขาลักษณะสนามวัสดุสนาม  

      

    งบลงทุน รวม 
106,00

0 
บา
ท 

      คาครุภัณฑ รวม 
106,00

0 
บา
ท 

      ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

        
จัดซ้ือกลองวงจรปด 3 เครื่อง จํานว

น 
96,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพรอมติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 3 เครื่อง   
  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
    1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  
       เครื่องละ 32,000 บาท 
    2.มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
    3.มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
    4.ใชเทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน
โดยอัตโนมัติ 
    5.มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.12 LUX ส าหรับการแสดง

      



ภาพส ี(Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา  
        (Black/White) 
    6.มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 
    7.มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร 
    8.สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
    9.สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
    10.สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง 
    11.ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    12.สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
    13.สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
    14.มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  
         หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
    15.ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
    16.สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เปนอยางนอย 
    17.สามารถใชงานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.
1X ไดเปนอยางนอย 
    18.มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
    19.ตอง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
 Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ 
         ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 

      

        20.ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
    21.ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
    22.ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมี
คุณภาพ 

      

      ครุภัณฑอ่ืน       

        
จัดซ้ือเลื่อยโซยนต จํานว

น 
10,000 บา

ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยโซยนต  จํานวน 1 เครื่อง 

   ลักษณะท่ัวไป  ดังนี้ 
    1.เปนเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ 

      



    2.มีปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 31.8 ซีซี  กําลังแรงมา 1.8 แรงมา 
    3.ความยาวบารไมนอยกวา 12 นิ้ว 

แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 
3,088,8

60 
บา
ท 

    งบบุคลากร รวม 
2,104,5

60 
บา
ท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 
2,104,5

60 
บา
ท 

      เงินเดือนพนักงาน 
จํานว

น 
608,16

0 
บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
   (1) ผูอํานวยการกองการศึกษา            จํานวน 1 อัตรา 
   (2) นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ        จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต. ท่ี มท 0809.4/ว2893 ลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินประจําตําแหนง 
จํานว

น 
42,000 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต. ท่ี มท 0809.4/ว2893 ลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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      คาตอบแทนพนักงานจาง 

จํานว
น 

1,226,40
0 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  ดังนี้ 
   (1) ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ท่ีกรม
ฯ จัดสรร          จํานวน 8 อัตรา 
   (2) ตําแหนงผูดูแลเด็ก ท่ีกรม
ฯ จัดสรร                             จํานวน 2 อัตรา 
   (3) ตําแหนงคนงานท่ัวไป ท่ี อบต.จัดสรร
เอง                   จํานวน 1 อัตรา 
* ตําแหนงตาง ๆ  ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป) 

      

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานว 228,000 บา



น ท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง  ดังนี้ 
   (1) ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ท่ีกรม
ฯ จัดสรร          จํานวน 8 อัตรา 
   (2) ตําแหนงผูดูแลเด็ก ท่ีกรม
ฯ จัดสรร                             จํานวน 2 อัตรา 
   (3) ตําแหนงคนงานท่ัวไป ท่ี อบต.จัดสรร
เอง                   จํานวน 1 อัตรา 
* ตําแหนงตาง ๆ  ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป) 

      

    งบดําเนินงาน รวม 646,000 
บา
ท 

      คาตอบแทน รวม 176,000 
บา
ท 

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานว

น 
140,000 

บา
ท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป  และ
อาสาสมัครบริบาล ตามระเบียบ  กฏหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถ่ิน  ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปน
รายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหแกพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว 6290 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

      

      คาเชาบาน 
จํานว

น 
36,000 

บา
ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน คากูยืมเพ่ือชําระราคาบานใหแก

พนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบท่ีกําหนด  ตาม
      



ระเบียบฯ  ดังนี้ 
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 
   (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
   (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
   (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      คาใชสอย รวม 225,000 
บา
ท 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

        
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานว

น 
25,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ  ดังนี้ 
   (1) คาธรรมเนียม 
   (2) คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาเขาเลม คาเย็บปก คาจางเหมา
บุคลากร เปนตน 
   (3) คาโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือเปนคาจางเหมา
ประชาสัมพันธเผยแพรในสื่อประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ แผน
พับ วารสาร ปายประชาสัมพันธ เปนตน 

      

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานว

น 
50,000 บา

ท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ผูบริหาร
หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ฯลฯ  เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยงการ
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2561 

      

        
2. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง จํานว

น 
50,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเรียนรูสูโลกกวาง ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก เชน คาปาย
ประชาสัมพันธ คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ธรรมตาง ๆ  

      



- ปรากฏแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง
ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2563 
   หนาท่ี 19  ขอท่ี 42 
    

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
จํานว

น 
100,000 

บา
ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ  เพ่ือให

สามารถใชงานไดตามปกติ  ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง
นอก เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และครุภัณฑอ่ืน ๆ 

      

      คาวัสดุ รวม 65,000 
บา
ท 

      วัสดุสํานักงาน 
จํานว

น 
20,000 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และอุปกรณตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใช
ในสํานักงาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่ม  เพ่ือใช
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ ท้ัง 4 แหง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

      วัสดุงานบานงานครัว 
จํานว

น 
35,000 

บา
ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  สําหรับการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดองคการบริหารสวนตําบล  เชน  น้ํายาลางจาน  ไม
กวาด  ถวยชาม  แกวน้ําเครื่องครัว  รวมท้ังผลิตภัณฑเพ่ือรักษาความ
สะอาดตาง ๆ และวัสดุงานบานงานครัวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  ผาท่ีใชผูก
ประดับ ในการจัดงานตาง ๆ  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร 
จํานว

น 
10,000 

บา
ท 



      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  พน
หมึก  เมนบอรด  เมาส  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

      คาสาธารณูปโภค รวม 180,000 
บา
ท 

      คาไฟฟา 
จํานว

น 
180,000 

บา
ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
      

    งบลงทุน รวม 338,300 
บา
ท 

      คาครุภัณฑ รวม 338,300 
บา
ท 

      ครุภัณฑสํานักงาน       

        
1. ตูวางของเอนกประสงค 6 ชอง จํานว

น 
15,000 บา

ท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูวางของ

เอนกประสงค 6 ชอง  ขนาด 80x30x90 เซนติเมตร  จํานวน 10 หลัง 
   (ใชราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

      

        
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง จํานว

น 
94,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอม
ติดตั้ง  จํานวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
  (1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดท่ีไมต่ํากวา 36,000 บีทียู 
  (2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
  (3) ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5 
  (4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
  (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

      

        
3. พัดลมติดฝาผนัง จํานว

น 
36,000 บา

ท 



      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมติดฝา
ผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 20 ตัว  เพ่ือติดตังเพ่ิมเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 4 แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
   (ใชราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

      

        
4. โตะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก จํานว

น 
6,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก ขนาด
กวาง 50 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 45 ซม. หนา 10 มิลลิเมตร  จํานวน 4
 ตัว  ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกระเบื้องนอก หมูท่ี 4 
  (ใชราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

      

        
5.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25" จํานว

น 
16,200 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25" สี
เทา จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,700 บาท  
  คุณลักษณะโดยสังเขป  ดังนี้ 
    1. ปรับระดับแรงลมดวยปมกด 3 ระดับ 
    2. ปรับสาย ซาย-ขวา ได และปมบังคับสายไดตามตองการ 
    3. ขาตั้งผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน 
    4. ปรับระดับความสูงได ระหวาง 148-161 ซม. 
    5. มอเตอรประสิทธิภาพสูงดวยระบบรองลื่นบอลแบริ่ง 
    6. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอรโมฟวส 
    7. ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558) 
    8.  ผานกระบวนการผลิตท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ
โลก ISO 9001 
    9. ชนิดตั้งพ้ืน 

      

      ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

        
1. เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานว

น 
68,000 บา

ท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 4 เครื่อง 
   โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก 4 core  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz จํานวน 1 หนวย 
   (2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา -ขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
   (3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

  

  



   (4) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Interface) จํานวน
1 หนวย 
   (5) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   (6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
   (7) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
   (8) มีระบบเสียงแบบ Integrated หรือดีกวา  พรอม
ลําโพง  จํานวน 1 ชุด 
   (9) มีแปนพิมพมาตรฐาน (Keyboard) สนับสนุนการใชงาน
ภาษาไทย (มีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพบน
แปนพิมพ) จํานวน 1 หนวย 
 ื   (10) มีอุปกรณชี้ตําแหนง (Mouse) พรอมแผนรอง จํานวน 1 หนวย 
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                    2. เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 17,200 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Printer) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลกระเบื้องนอก  จํานวน 4 เครื่อง 
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   (1) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพิมพพรอมติดตั้งถึง
หมึก (Ink Printer) จากโรงงานผูผลิต 
   (2) มีรายละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   (3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนา ตอ
นาที (ppn) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
   (4) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนา ตอ
นาที (ppn) หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm 
   (5)  มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ Parallel หรือ usb 2.0 หรือ
ดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   (6) สามารถใชไดกับ A4,Letter,Lagal, และ Custom โดยถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน   

      

      ครุภัณฑอ่ืน       

        1. มิเตอรไฟฟา ขนาด 30 แอมป พรอมสายไฟและอุปกรณ จํานวน 25,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือมิเตอรไฟฟา ขนาด 30 แอมป พรอมสายไฟ
และอุปกรณ  และคาติดตั้ง 
   (ใชราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) 

      

        2. สุขภัณฑ (ชักโครก) จํานวน 10,900 บาท 

          - เพ่ือจายเปนคาโถสวมชักโครก แบบนั่งราบพรอมอุปกรณ (สําหรับ       



ผูใหญ) จํานวน 1 ชุด 
- เพ่ือจายเปนคาโถสวมชักโครก แบบนั่งราบพรอมอุปกรณ (สําหรับ
เด็ก) จํานวน 3 ชุด 
  (สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนใหญ) 

        3. ติดตั้งผามานและมุงลวดภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาติดตั้งผามานและมุงลวดภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานกระเบื้องนอก หมูท่ี 4  
  (ใชราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎในราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

      

  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,696,988 บาท 

    งบบุคลากร รวม 668,160 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 668,160 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 668,160 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินเดือนครู (คศ.1)   จํานวน 2 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต.  ท่ี มท 0809.2/ว 136  ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

    งบดําเนินงาน รวม 2,220,828 บาท 

      คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล (ครู คศ.1) ตามสิทธิท่ีจะไดรับตามระเบียบฯ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.2/ว 1013 ลง
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร 
    (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด  ท่ี 0422.3/ว 257  ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท และอัตราาเงินบํารุง
การศึกษาเลาเรียน 

      

      คาใชสอย รวม 1,049,870 บาท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        
1.คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเด็กและ
เยาวชน 

จํานวน 100,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม คาอาหารกลางวัน อาหารวาง คา

เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารในการ
      



ฝกอบรม คาจางเหมาจัดสถานท่ี หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามระเบียบพัสดุ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
ฝกอบรม พ.ศ.2557 

        2.โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม คาอาหารกลางวัน อาหารวาง คา
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารในการ
ฝกอบรม คาจางเหมาจัดสถานท่ี หรือคาใชจายอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวของใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามระเบียบพัสดุ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
ฝกอบรม พ.ศ.2557 

      

        3.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 919,870 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  จํานวน 134,470 บาท  ดังนี้ 
    (1) คาจัดซ้ืออุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 4 ศูนย คนละ 200 บาท 
    (2) เครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 ศูนย คน
ละ 300 บาท 
    (3) หนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 ศูนย คน
ละ 200 บาท 
    (4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 4 ศูนย คนละ 430 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ท้ัง 4 แหง อัตราคนละ 20 บาทตอ
วัน  เปนเงิน 583,100 บาท 
- เพ่ือจายเปนโครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (สื่อราย
หัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ท้ัง 4 แหง ในอัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ป  เปน
เงิน 202,300 บาท 

      

      คาวัสดุ รวม 1,160,958 บาท 

      คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,160,958 บาท 

          - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหาร       



เสริม (นม)        จํานวน 1,160,957.20  บาท 
    (1) คาวัสดุอาหารเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  เปน
เงิน 919,006.40  บาท 
            - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียน (สังกัด สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีตําบล  จํานวน 4 แหง จัดสรรให
เด็กนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงเด็กประถมศึกษาปท่ี 1-6  อัตราคน
ละ 7.82 ตอ
วัน จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-
อาทิตย) 
    (2) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 แหง   เปน
เงิน  241,950.80  บาท 
            - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีตําบล  ท้ัง 4 แหง  ท่ีไดรับการถาย
โอน  และ อบต.จัดตั้งเอง  อัตราคนละ 7.82  บาท 260 วัน 

    งบเงินอุดหนุน รวม 1,808,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,808,000 บาท 

      เงินอุดหนุนสวนราชการ       

        
1.อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 4 แหง ท่ี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จํานวน 1,808,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับ

โรงเรียน  จํานวน 4 แหง  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลกระเบื้อง
นอก  จํานวน  200  วันคนละ 20 บาท 

      

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 740,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท 

      คาใชสอย รวม 180,000 บาท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการควบคุมปองกันโรคเอดส และปองกันการทองไมพรอม จํานวน 10,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุมปองกันโรคเอดส และ
ปองกันการทองไมพรอมตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ
วัยรุน  ปองกันภาวะเสี่ยงตอสุขภาพและการดําเนินชีวิต เปนคาใชจาย
ประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจาย
วัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  เชน  คาอุปกรณสาธิต 

      

        โครงการสงเสริม รณรงคและควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริม รณรงค และควบคุมปองกัน

โรคไขเลือดออก  จํานวน 13 หมูบาน  เชน  คาจางเหมา  คาแรงใน
      



การฉีดพนหมอกควัน  คาอาหาร  คาเครื่องดม  คาน้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิล  คาปายประชาสัมพันธโครงการและคาใชจายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  ท่ี
เก่ียวของในการดําเนินโครงการ 

        
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี 

จํานวน 50,000 บาท 

      

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 1042  ลงวันท่ี 30 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 1175  ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 4052  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 827  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/
ว 1049  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/
ว 1175  ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

      

        โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว สุนัข แมว และสัตวอ่ืนๆ จํานวน 10,000 บาท 

      
    - เพ่ือใชจายในโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว สุนัข แมว และสัตว

อ่ืน ๆ  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมุดหนังสือ  ปากกา 
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งานกําจัดขยะและมูลฝอย 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 

จํานวน 60,000 บาท 

      
    - เพ่ือใชจายในการดําเนินการโครงการ  เชน  คาวัสดุ  คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอุปกรณสาธิต  คายานพาหนะ  ฯลฯ   

      

    งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 300,000 บาท 

      ครุภัณฑกีฬา       

        โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 300,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  จํานวน 10 ชุด 

  (ราคาตามทองตลาด) 
      



    งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน       

        
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณะ หมูบานละ 20,000 บาท จํานวน 13 หมูบาน 

จํานวน 260,000 บาท 

      
    - เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรม

ตาง ๆ  เชน  คาอบรม คาวิทยากร คารณรงค คาเอกสารเผยแพร คา
ปายประชาสัมพันธ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,101,700 บาท 

    งบบุคลากร รวม 951,700 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 951,700 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 789,700 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการ  จํานวน  1  อัตรา 
(2) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี
30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 
   (1) เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัดิการสังคม 
   
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

      คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางในกองสวัสดิการฯ  จํานวน
1 อัตรา  ดังนี้ 
  (1) ผูชวยเจาท่ีพัฒนาชุมชน    จํานวน 1 อัตรา 
   
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

      



ทองถ่ิน 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

    -เพ่ือเปนเงินคาครองชีพใหกับพนักงานจาง 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

    งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท 

      คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

      
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 30,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไป  สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  ตาม
ระเบียบ  กฏหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ิน  ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถ่ินให
เปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557  เรื่อง  แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

      

      คาใชสอย รวม 80,000 บาท 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

        รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาบริหารใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่งท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล  ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ
และสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน คาจางเหมากําจัดขยะ คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาเขาเลมเอกสาร  คาจางเหมาคนเก็บกวาดถนน  คาจาง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน  คาจางเหมาผูปฏิบัติงานกูชีพกูภัย  หรือคาจาง

      



เหมาบริการอ่ืนๆ               
ท่ีเก่ียวของท่ีเปนกิจกรรมในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล  กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฏหมาย  ดังนี้ 
  (1) ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ  6  จาง
แรงงาน 
  (2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 

      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังนี้ 
(1)  คารับรอง  ดังนี้ 
      1.1  คารับรองในการตอนรับบุคลากร หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน 
      1.2  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 
(2)  คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ  เชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ  และพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินิ
นาถ  ตลอดจนการจัดนิทรรศการ  การประชาสัมพันธรัฐพิธี
ตาง ๆ  ตามหนังสือสั่งการ   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงาน
จาง  ผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ฯลฯ  เชน คาลงทะเบียน  คา
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ฯลฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

          - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ดังนี้       



   (1) เพ่ือจายเปนคาบํารุงและรักษา  ซอมแซม  วัสดุเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ  ท่ีมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  หรือเพ่ือจายเปนคาจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายท่ีตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  ฯลฯ 
   (2) เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  ท่ี
ชํารุด หรือเปลี่ยนสภาพ  เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
คอมพิวเตอร  ปริ้นเตอร  รถยนต  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ท่ีชํารุด
เสียหายใหสามารถใชการไดตามปกติ 

      คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และอุปกรณตาง ๆ  ท่ี
จําเปนตองใชใน
สํานักงาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  น้ําดื่มเพ่ือ
บริการประชาชน ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  พน
หมึก  เมนบอรด  เมาส  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 350,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท 

      คาใชสอย รวม 350,000 บาท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        1.โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญา จํานวน 50,000 บาท 



เศรษฐกิจพอเพียง 

      

    - เพ่ือสเสริมอาชีพใหกับกลุมตาง ๆ และประชาชน โดยยึกหลักการ
ดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 24 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
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                    2.โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        3.โครงการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสในสังคม จํานวน 50,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเคราะหผูยากไรและ

ผูดอยโอกาสในสังคม เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คา
พาหนะ คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        4.โครงการสงเสริมอาชีพผูพิการ จํานวน 30,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผู

พิการ เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        5.โครงการสงเสริมบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมบทบาท

สตรี เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        
6.โครงการสงเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรของ
ทองถ่ิน 

จํานวน 30,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการ

แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรของทองถ่ิน เชน คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาพาหนะ คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        7.โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมปลูกผักสวนครัวของทองถ่ิน จํานวน 30,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนกลม

ปลูกผักสวนครัวของทองถ่ิน เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คา
พาหนะ คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        8.โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลกระเบื้องนอก จํานวน 30,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนสภา

เด็กและเยาวชนตําบลกระเบื้องนอก เชน คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาพาหนะ คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

      

        9.โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน จํานวน 50,000 บาท 

          - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุน       



กลุมอาชีพในชุมชน เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คา
พาหนะ คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,849,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,210,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,210,400 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,009,560 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ทองถ่ิน  จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้ 
    (1)  ผูอํานวยการกองชาง            จํานวน 1 อัตรา 
    (2)  นายชางโยธา ชํานาญงาน    จํานวน 1 อัตรา 
    (3)  นายชางโยธา ปฏิบัติการ       จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,048,320 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
    (1) ผูชวยนายชางโยธา                จํานวน 1 อัตรา     
    (2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ        จํานวน 1 อัตรา 
    (3) คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 7 อัตรา   
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 110,520 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 9 อัตรา  ดังนี้ 
    (1) ผูชวยนายชางโยธา                    จํานวน 1 อัตรา 
    (2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ            จํานวน 1 อัตรา 
    (3) พนักงานจางท่ัวไป                      จํานวน 7 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน กจ.ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ

      



คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    งบดําเนินงาน รวม 819,000 บาท 

      คาตอบแทน รวม 219,000 บาท 

      
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 163,000 บาท 

      

    -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ท่ัวไป  และอาสาสมัครบริบาล ตามระเบียบ  กฏหมาย  และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ิน  ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถ่ินให
เปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557  เรื่อง  แนวทางการเบิก
จายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

      

      คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน คากูยืมเพ่ือชําระราคาบาน
ใหแกพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบท่ี
กําหนด  ตามระเบียบฯ  ดังนี้ 
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
   (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
   (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
   (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน  คณะผูบริหาร  และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษา
      



บุตร  ตามระเบียบกําหนด  และตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร  
    (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.3/ว 257  ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  

      คาใชสอย รวม 430,000 บาท 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

        รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 300,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินคาจางเหมาบริหารใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่งท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล  ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ
และสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน คาจางเหมาติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
เพ่ิมเติม การบํารุงรักษาและซอมแซมระบบไฟฟาภายในและภายนอก
สํานักงานรวมท้ังไฟฟาสาธารณะ คาจางเหมาสํารวจแนวเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก และสํารวจท่ีสาธารณะประโยชน ใน
พ้ืนท่ีเพ่ือออกเปนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) เขขตองคการ
บริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก หรือคาจางเหมาบริการท่ีจําเปนใน
กิจการงานของ อบต.อ่ืนๆ เชน คาจางเหมาคนงานตัดหญา คาตกแตง
ภูมิทัศน คาจางคนงานซอมแซมดูแลสาธารณูปโภคในเขต อบต. ฯลฯ 
- เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจัดทําวารสาร แผน
พับ และสื่อประชาสัมพันธเผยแพร 
- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  เชน  คาธรรมเนียมในการตรวจ
แบบแปลน ฯลฯ               
กรณีจางแรงงาน  ใหถือปฏิบัติตามกฏหมาย  ดังนี้ 
  (1) ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3  ลักษณะ  6  จาง
แรงงาน 
  (2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 

      

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  

      



- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2559 

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน หรือ โครงสราง
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ และจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมท่ีดินและ
สิ่งกอสราง เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน งานอาคาร งาน
ทาง สะพานและทอลอดเหลี่ยม งานชลประทาน ฯลฯ 

      

      คาวัสดุ รวม 170,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และอุปกรณตาง ๆ  ท่ี
จําเปนตองใชใน
สํานักงาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟม  หรือเครื่องใช
สํานักงานอ่ืนท่ีจําเปนและประหยัด ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

  

  

 

นท่ีพิมพ : 5/10/2563 13:04:07 
 

 
 

                  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ และอุปกรณตาง ๆ  ท่ี
จําเปนตองใช  เชน  หลอดไฟฟา สายไฟฟา เบรกเกอร ปลัก๊
ไฟฟา สวิตช สายโทรทัศน ฟวส เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

      วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางท่ีจําเปนตอง
ใช  เชน  ไม ตางๆ อิฐ หิน ปูนซีเมนต ทราย เหล็ก แปรงทาสี ปูน
ขาว ซีเมนตบลอก ตะปู สังกะสี เทปวัดระยะ ตลับเมตร ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

      



ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ตางๆ  เชน  คากระดาษโปสเตอร คาสี คาพูกัน ไวนิล  รวมถึงวัสดุท่ีใช
สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธอ่ืนๆ ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใช เชน  หมึก
พิมพ แผนบันทึกขอมูล ทรัมไดร เมาท อุปกรณเพ่ิมเติมเครื่อง
อาน และบันทึกขอมูลแบบตางๆ  ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      

    งบลงทุน รวม 4,320,500 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 120,500 บาท 

      ครุภัณฑสํานักงาน       

        1.ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท 

      

    - เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
    (1) มีมือจับชนิดบิด 
    (2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 

      



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

      ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

        1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล จํานวน 22,000 บาท 

      

    - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 ชุด 
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
    (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโยลีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หนวย 
    (2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 9 MB 
    (3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงผล  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้ 
        - เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics processing Unit ท่ีสามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
    (4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
    (5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
    (6) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน1 หนวย 
    (7) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    (8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอย
กวา 3 ชอง 
    (9) มีแปนพิมพและเมาส 
    (10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง

      



วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

                  

        2.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล จํานวน 30,000 บาท 

      

    - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 ชุด 
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
    (1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโยลีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หนวย 
    (2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 12 MB 
    (3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงผล  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้ 
        - เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics processing Unit ท่ีสามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
    (4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
    (5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
    (6) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน1 หนวย 
    (7) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    (8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอย
กวา 3 ชอง 
    (9) มีแปนพิมพและเมาส 
    (10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 

                  

        
3.เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ (Ink 
Tank printer) 

จํานวน 7,500 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank printer) จํานวน 1 ชุด  ราคา 7,500 บาท 
   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
    (1) เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถ
เปน printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
    (2) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ (Ink Tank printer) จากโรงงานผูผลิต 
    (3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
    (4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
    (5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
    (6) สามารถสแกนเอกสาร A4 (ขาวดํา-สี) ได 
    (7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
    (8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    (9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
    (10) สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
    (11) สามารถยอและขยายได 24 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
    (12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไม
นอยกวา 1 ชอง 
    (13) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wifi (IEEE 802.11b,g,n) ได 
    (14) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
    (15) สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 

      



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
 
 

                  

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ และ
จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติ หรือคาซอมกลาง 

      

      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 4,200,000 บาท 

      คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางอัมพร-บานนาย
สําอาง บาน 
โนนเจริญ หมูท่ี 13 

จํานวน 173,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 250 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 88  ขอท่ี 393 

      

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปูตา-หนองกระเบื้อง บาน
ยาง หมูท่ี 5 
 ู 

จํานวน 317,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 68  ขอท่ี 323 

      

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
กระเบื้องนอก ไปโรงเรียนบานกระเบื้องนอกวิทยาคาร บานกระเบื้อง
นอก หมูท่ี 4 

จํานวน 294,000 บาท 

      
    ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ยาว 110 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 550 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 

      



 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 39  ขอท่ี 14 

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทากระโดดทิศเหนือ 
ของคุม 9 และคม 10 บานโนนแกว หมูท่ี 12 

จํานวน 271,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 525 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบื อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับ
เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) 
   หนาท่ี 11  ขอท่ี 22 

      

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนาวัด-ยาโม บานโนนสูง 
หมูท่ี 11 

จํานวน 356,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 85 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 680 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 84  ขอท่ี 356 

      

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนาวัด-สามแยกบานนาย
อภิสิทธิ์ พลายงาม บานหนองหัวคน หมูท่ี 7 

จํานวน 267,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 500 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับ
เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) 
  หนาท่ี 6  ขอท่ี 12 

      

        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานนายพัก-โรงเรียน
ทาเยี่ยม บานพุทรา หมูท่ี 9 

จํานวน 294,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 110 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 550 ตารางเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.561-2565) 
  หนาท่ี 56 ขอท่ี 136 

      

        โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานโนนละกอ-บาน จํานวน 254,000 บาท 



โนนเพชร บานโนนละกอ หมูท่ี 1 

      

    ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง
ยาว 80 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 480 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
   หนาท่ี 94  ขอท่ี 4 

      

        
โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุกจากนาตาแหวง-โนนโจด บานโนนละ
กอ หมูท่ี 1 

จํานวน 160,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,160 เมตร หรือมีหินคลุกไมนอยกวา 243.6 ลูกบากศเมตร  
หรือรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 55  ขอท่ี 123 
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โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก จากนาตาดอน สมพงษพันธ-โนนขาม 
บานเขวา หมูท่ี 10 

จํานวน 159,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.047 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,150 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 241.50 ลูกบากศเมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.
2563) 
  หนาท่ี 10  ขอท่ี 19 

      

        
โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก จากบานเขวา-โนนตาวัง บานเขวา หมูท่ี 
10 

จํานวน 114,000 บาท 

      

    ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทาง
ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกท่ีไมนอยกวา 171.50 ลูกบากศ
เมตร 
หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.
2563) 
  หนาท่ี 9  ขอท่ี 18 

      

        โครงการกอสรางบานพักพนักงาน จํานวน 500,000 บาท 

          -ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.       



2563) 
  หนาท่ี 31  ขอท่ี 31 

        
โครงการกอสรางหอถังแบบแชมเปญระบบประปาขนาดใหญมาก บานโนน
เจริญ หมูท่ี 13 

จํานวน 250,000 บาท 

      
    -ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.

2563) 
  หนาท่ี 15  ขอท่ี 10 

      

        
โครงการขุดลอกคลองมูลหลง จากลําน้ํามูลถึงวังตาทอง บานโนนงูเหลือม 
หมูท่ี 8 

จํานวน 324,000 บาท 

      

    ปากคลองกวาง 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร กน 38.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 8,400 ลูกบากศเมตร หรือรายละเอียด
ตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 56  ขอท่ี 136 

      

        โครงการขุดลอกคลองวังสําโรง บานโนนสําโรง หมูท่ี 6 จํานวน 324,000 บาท 

      

    ปากคลองกวาง 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร กน 38.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 8,400 ลูกบากศเมตร หรือรายละเอียด
ตามแบบ อบต.กระเบื้องนอก กําหนด 
 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  หนาท่ี 72  ขอท่ี 259 

      

        
โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.พรอมกอสรางเวที หอประชุม อบต.
กระเบื้องนอก 

จํานวน 143,000 บาท 

      
    -ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ.

2563) 
  หนาท่ี 15 ขอท่ี 10 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

      เงินอุดหนุนสวนราชการ       

        1.โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมหมอแปลงไฟฟา จํานวน 500,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคชุมพวง  ในการ
ขยายไฟฟาพรอมหมอแปลงจากฝายนางโท - ปากตํารุ  บานพุทรา หมู
ท่ี 9 
 

      



- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  (ฉบับ
เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) 
   หนาท่ี 8  ขอท่ี 16 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

      คาใชสอย รวม 80,000 บาท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        
1.โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (กระเบื้องนอกเกมส ครั้งท่ี 
20) 

จํานวน 80,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด(กระเบื้องนอกเกมส ครั้งท่ี 20) ประจําป 2564  เชน คาอุปกรณ
ตาง ๆ คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาตาง ๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนท่ีใชในการจัดโครงการดังกลาว 

      

      คาวัสดุ รวม 20,000 บาท 

      วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณกีฬาประจําตําบลกระเบื้องนอก  ในการ

สงเสริมสุขภาพพลานมัยท่ีดี  ดวยการออกกําลังกายตานยาเสพติดของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลกระเบื้องนอก 

      

  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 90,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท 

      คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        1.โครงการบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุร
นารี  ประจําป 2564  เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปนท่ีใชในการจัดโครงการดังกลาว 

      

        3.โครงการบุญกุมขาวใหญเมืองยาง จํานวน 60,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบุญกุมขาวใหญเมือง
ยาง ประจําป 2564  เชน คาเชนเต็นท คาเวทีและเครื่องเสียง คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ  คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนท่ีใชในการจัดโครงการดังกลาว 

      

แผนงานการเกษตร 

  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 105,000 บาท 



    งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท 

      คาใชสอย รวม 95,000 บาท 

      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 45,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน คาจางแรงงาน คาวัสดุ
อุปกรณ คาตนไม คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ 

      

        
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพสธ) 

จํานวน 50,000 บาท 

      

    - เพ่ือเปนฐานดําเนินงานทรัพยากรทองถ่ิน  เพ่ือคมครอง
ดูแล  บํารุง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  การ
ดําเนินการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ  การรวบรวมตนไมพันธุกรรม
พืช  การจัดทําระบบพันธไมอนุรักษ  คาปาย  คา
พาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891/
ว 164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 
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      คาวัสดุ รวม 10,000 

บา
ท 

      วัสดุการเกษตร 
จํานว

น 
10,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ทาง
การเกษตร  เชน  ตนไม ปุย จอบ เสียม พันธุไม ใบมีเครื่องตัด
หญา กรรไกรแตงก่ิง เลื่อยตัดก่ิงไม และอ่ืนๆ ท่ีใชในกิจการท่ีเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 

      

แผนงานการพาณิชย 

  งานกิจการประปา รวม 1,349,900 
บา
ท 

    งบดําเนินงาน รวม 1,306,900 
บา
ท 

      คาใชสอย รวม 30,000 
บา
ท 

      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

        
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานว

น 
30,000 บาท 



      

    -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในกิจการงานประปา  เชน จางเหมาลางถัง
กรองน้ําประปาแตละแหง  จางเหมาซอมแซมระบบประปาแตละ
แหง  เพ่ือตรวจสอบระบบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค  ฯลฯ 
 
 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 93  ขอท่ี 2 

      

      คาวัสดุ รวม 400,000 
บา
ท 

      วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
จํานว

น 
300,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย  ท่ี
จําเปนตองใชในงานกิจการประปาของ อบต.กระเบื้อง
นอก  เชน เคมีภัณฑ สารสม คลอรีน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ หรือ น้ําย
าตาง ๆ  ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
 
 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 93  ขอท่ี 1 

      

      วัสดุอ่ืน 
จํานว

น 
100,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณท่ีไมเขาลักษณประเภทหนึ่ง
ประเภทใด  เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟา  ทรายกรองน้ํา  วัสดุ
อุปกรณประปา  ทอประปา  ขอตอทอประปาตาง ๆ ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 
 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 93  ขอท่ี 3 

      



      คาสาธารณูปโภค รวม 876,900 
บา
ท 

      คาไฟฟา 
จํานว

น 
876,900 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาไฟฟากิจการประปา  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
 
 
 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
   หนาท่ี 93  ขอท่ี 5 

      

    งบลงทุน รวม 43,000 
บา
ท 

      คาครุภัณฑ รวม 43,000 
บา
ท 

      ครุภัณฑอ่ืน       

        
เครื่องปมจายสารเคมี ขนาด 15.2 ลิตร/ชั่วโมง จํานว

น 
11,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปมจายสารเคมี  ขนาด 15.2 ลิตร/
ชั่วโมง  จํานวน 1 เครื่อง 
  มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ  เพ่ือใหเกิดความคมคาในการใชจาย
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  และสอดคลองกับภารกิจในกิจการ
ประปา  ดังนัน  เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
หนังสือ ท่ี มท 0809.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  จึง
มีความจําเปนตองจัดหาในทองตลาด  หรือราคาท่ีเคยจัดซ้ืออยาง
ประหยัดโดยมีลักษณะท่ัวไป  คือ ปมจายสารเคมี  ขนาดไมนอย
กวา 15 ลิตร/ชั่วโมง    

      

        
เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟา จํานว

น 
32,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร
ไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 
  มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  ใชมอเตอรไฟฟา 
    2.ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) 
    3.สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ีกําหนด 
    4.สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 

      



    5.อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ํา และของมอเตอรไฟฟาตองมี
ครบชุดพรอมท่ีจะใชงานได 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว0444  ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 
17,232,21

2 
บา
ท 

    งบกลาง รวม 
17,232,21

2 
บา
ท 

      งบกลาง รวม 
17,232,21

2 
บา
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      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
จํานว

น 
220,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จาง ดังนี้ 
     1. พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปท่ี อบต.สรร
หาเอง 
     2. ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
กระเบื้องนอกท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว
81 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

      

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
จํานว

น 
8,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

      

      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
จํานว

น 
100,000 บาท 

      
    - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0808.2/
      



ว 4295 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

      เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
จํานว

น 
11,500,800 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสุงอายุใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
- รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

      

      เบี้ยยังชีพคนพิการ 
จํานว

น 
4,515,800 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการหรือทุพพลภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2552 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 หรือหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ 
- รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

      

      เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
จํานว

น 
84,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนชวยเหลือผูปวย
เอดส  ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
- รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

      



      สํารองจาย 
จํานว

น 
365,442 บาท 

      

    - เพ่ือใชจายในในกรณีจําเปนเรงดวนในการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอน ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน การ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดิน
ถลม แผนดินไหว ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟปา ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

      

      รายจายตามขอผูกพัน       

        
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี จํานว

น 
160,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
กระเบื้องนอกใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว
1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

      

 

วันท่ีพิมพ : 5/10/2563 13:04:07 
 

 
 

                  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 238,170 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 ขอ 8 
- หนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
- หนังสือสํานักงานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1994 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

      

      เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท 

      

    - เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญรายเดือนลูกจางประจํา โดยการถาย
โอนมาจากสํานักงานเรงรัดและพัฒนาชนบท (รพช) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จบํานาญลูกจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2555 

      



- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว591 ลง
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2547  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1994 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

  

 


