
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา

อําเภอ กบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 18,756,340 บาท

งบบุคลากร รวม 11,142,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,686,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก นายกองคการบริหาร
  สวนตําบลเดือนละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน
  เป็นเงิน 253,440 บาท รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
  จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน 278,640 บาท ได้รับในอัตราของ อบต.ที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้าน
บาท 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คน ๆ ละ 950 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  ได้รับในอัตราของ อบต.ที่มีรายได้เกิน 25-50
 ล้านบาท 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แก นายกองคการบริหารสวนตําบลเดือน
ละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 950 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 22,800 บาท  ได้รับในอัตราของ อบต.ที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท  ได้รับใน
อัตราของ อบต.ที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,972,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา อบต. 
  รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ได้รับในอัตราของ อบต.ที่มีรายได้
เกิน 25-50 ล้านบาท ดังนี้ 
  1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน139,320 บาท
  2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,500
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน114,000 บาท
  3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 40 คน เดือนละ 7,560
 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,628,800 บาท
  4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,560 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,456,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน และคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.ที่ ม.ท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม แนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักสวนท้องถิ่น จํานวน 12
 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงาน
  สวนตําบลลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
  รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่นที่ควรได้
  ตามระเบียบที่กําหนด ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท
  หัวหน้าสวน เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และคา
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ ม.ท.0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
  ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว 
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษที่ควรได้ตามระเบียบที่กําหนด 
  ของ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 7,000 บาท  
  จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 7,067,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,090,000 บาท
วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:12 หน้า : 6/74



คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
อบต.ได้แกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เชนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือ
จ้าง (ในรายการจัดซื้อคาครุภัณฑหรือจ้างคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง) คณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างกอสร้างและผู้ควบคุมงานกอ
สร้าง และคณะกรรมการอื่นๆ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงิน
สมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
  2. เพื่อจายเป็นคาเงินรางวัลคาเบี้ยปรับการจราจรทางบก 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินรางวัลในคดีจับ
กุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 2658 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2540 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
    3. เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจาก 
  ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้ถือเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
  ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
  พนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และอื่น ๆ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล  
ผู้มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล 
  ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 4,252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทําความ
สะอาด งานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า และสวนหยอม คารับวารสาร หนังสือ
พิมพ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการ คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือหนังสือพิมพ
ตางๆ) คาจัดทําวารสาร จดหมายขาว แผนพับ ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร ป้าย
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรข้อมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ อบต.เมือง
เกา คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาบริการปรับปรุงเว็บไซต (www.muangkao.go.th) ของ อบต
.เมืองเกา คาตออายุโดเมนคาเชาพื้นที่เว็บไซตคาเชื่อมข้อมูลและคารักษา
ระบบและอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559  และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:12 หน้า : 9/74



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 550,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล 
  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
  หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรวม
  ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น
  ที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
2. เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น
  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย 
  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ 
  เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
  และคาบริการอื่นๆ
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
 3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวันสําคัญทางราชการ  ศาสนาและประเพณี  เชน  งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ  และอื่น ๆ ฯลฯ  
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ
  ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และ 
  สมาชิกสภาฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี ครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความ
เหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับงานพิธีวันสําคัญ
ตาง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
  สําหรับงานพิธีวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น 
  และมีความสําคัญ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ข้อ 1
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน เชนกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สาธารณประโยชนหรือการ
พัฒนาแหลงน้ําตางๆ เชนการกําจัดผักตบชวา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาล สําคัญ เชนเทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต เป็นต้น และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดภายในเขต อบต.เมืองเกา จํานวน 532,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสาธารณะ กวาดถนน ทําความสะอาด
ภายในเขต อบต.เมืองเกา โดยจายเป็นคาจ้างรถยนต พร้อมคนขับ คนงานและ
อุปกรณ เชน เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาด ฯลฯ ตามที่ อบต.เมืองเกากําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559  และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการสงเสริมอาชีพครัวเรือนตําบลเมืองเกา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพครัวเรือนตําบลเมือง
เกา เชน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร และอื่นๆ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ข้อ 11
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
  แกผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
  พนักงานจ้าง เชน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ข้อ 1
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของ องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผน....
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 4
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ เชน 
  น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาล้างจาน สบู และอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 5
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใสใน
ขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ตลับหมึกพิมพ 
  แผนดิสก โปรแกรมตาง ๆ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
  คอมพิวเตอร ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 7
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
  

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:12 หน้า : 16/74



ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,385,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

1.คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  
  คาไฟฟ้าสาธารณะสวนที่องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ 
  2. คาไฟฟ้า (สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า) 
  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า 
  จํานวน 2 สถานี คือ สถานีทาขอย ม.14 และสถานีวังขอน ม.10
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่องคการบริหารสวนตําบลเป็นผู้รับผิดชอบ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลใน
การติดตอราชการและอื่น ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ และคาซื้อดวงตราไปรษณียากร และ
อื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการรายเดือนด้านโทรคมนาคม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาบริการจัดเก็บ Log file ใช้ประจําสํานักงานและ
อื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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งบลงทุน รวม 546,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 546,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องขัดพื้น  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
1.มีขนาดเส้นผาศูนยกลางไมน้อยกวา 16 นิ้ว
2. ใช้ไฟฟ้า
3.เป็นราคาพร้อมอุปกรณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ข้อ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
1. สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
2. เป็นราคารวมอุปกรณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุดๆ ละ 11,000 บาท
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ข้อ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน จํานวน 41,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบกระจก 2 บาน จํานวน 7 หลังๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูป พนทําสี
- บานเลื่อนกระจกใส กรอบเฟรมทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูป พนทําสี
- ขนาดความกว้าง 4 ฟุต 1187 มม.  (4 ฟุต ), ลึก 408 มม. , สูง 878 มม.
- ภายในมีแผนชั้นวางของสามารถเลื่อนปรับระดับ สูง-ต่ําได้ จํานวน 2 แผน
- มีกุญแจล็อค
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ข้อ 10
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ แบบ 2 บาน จํานวน 5
 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2561 ข้อ 10.16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ข้อ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหาร ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6
 ชุดๆ ละ 14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โตะ
โครงโตะผลิตจากแผนเหล็กทําสี
 ท็อปโตะ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวยาง ปิดขอบ PVC
ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 2 ชุด
กุญแจกลองลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน
เสริมคานเหล็กด้านลางเพิ่มความแข็งแรง ใช้เป็นที่พักเท้าขณะนั่งทํางานได้
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 152.4 x 76.2 x 75 เซนติเมตร 
2. เก้าอี้
เก้าอี้พนักพิงสูง 
โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหุ้มหนัง
มีโชคไฮโดรริกปรับสูง-ต่ําได้
ขนาด 57x54x105 เซ็นติเมตร
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ข้อ 5
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 5 ชุดๆ ละ 12,000 บาท
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 18
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อโตะประชุมพร้อมเก้าอี้ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 2 ชุด พร้อมเก้าอี้ชุดละ 24 ตัว ชุด
ละ 16,000 บาท  
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโตะหมู
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2561 ข้อ 10.15
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ข้อ 9
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อรถเข็น จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นสามล้อ อเนกประสงค
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 19
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อปัมน้ํา จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ําแบบอัตโนมัติ ขนาด 250 W
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ข้อ 16
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เลื่อยยนตการเกษตร เป็น เครื่องยนตแบบเบนซิน
ขนาดไมเกิน1แรงม้า บารไมเกิน 12 นิ้ว
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ข้อ 16
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 24 ล้าน
พิกเซล
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 28
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับสําหรับถายภาพทางอากาศ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชุดอากาศยานไร้คนขับสําหรับถายภาพทาง
อากาศ พร้อมอุปกรณกล้องบันทึกภาพ อุปกรณเครื่องควบคุม
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 29
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อกาต้มน้ําสแตนเลสไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกาต้มน้ําสแตนเลสไฟฟ้า ขนาดความจุไมน้อยกวา 21
 ลิตร ขนาด (เส้นผานศูนยกลาง x สูง) 39 x 54.40 เซนติเมตร 
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 17
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะระบบอินเวอรเตอร ขนาด 250 แอมป์
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 18
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว กําลังมอเตอร 2,000 วัตต
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 18
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ) 

จัดซื้อสวานไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 18 V
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 18
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุกสําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 13
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 19
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 ข้อ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ข้อ 15
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 ข้อ 54
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตําบลเพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตําบลเพื่อจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เมืองเกา เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,100,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,872,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,872,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,660,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน และคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 , หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงที่ควรได้ตามระเบียบที่กําหนด 
ของ หัวหน้าสวน เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000
 บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้าง และคาปรับปรุงคาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคา
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561, หนังสือ สํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และคา
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตาม หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 3,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างทําของ,คาจ้างเหมาแบก
สัมภาระ,คาบริการกําจัดปลวก, คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ และอื่น ๆ
 ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559  และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ ของ อบต.เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลิง เครื่องพนหมอก
ควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ เรือท้องแบน ครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร และ อื่น ๆ ฯลฯ
2.คาซอมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในสํานักงาน อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 1,350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ปากกา  ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบ
พิมพ ตรายาง และอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่นสําหรับรถ
ยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ เครื่องพนหมอก
ควัน เครื่องตัดหญ้า เรือท้องแบน และอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ข้อ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:12 หน้า : 32/74



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ตลับหมึกพิมพ แผน
ดิสก โปรแกรมตาง ๆ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 198,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน จํานวน 57,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้ ยาว 254
 ซม. กว้าง 91.4 ซม. สูง 198 ซม. (รวมความสูงราง) จํานวน 1 ชุด 
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า152 ข้อ 19
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ แบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2561 ข้อ 10.16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า157/3 ข้อ 30
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

พื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุกสําหรับงานประมวลผล โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 13
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า142 ข้อ 19
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

จํานวน 90,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:12 หน้า : 34/74



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 ชุดๆ ละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 ข้อ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า152 ข้อ 20
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 ข้อ 62
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า153 ข้อ 21
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 662,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปสําหรับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับคําสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา เชน คาวัสดุ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ข้อ 4
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า136 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ) 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เชน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ข้อ 5
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า137 ข้อ 5
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง ข้อตอ ข้อ
แยกหัวฉีดน้ําดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ 
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิงสําหรับติดตั้งตามหมูบ้านภายในเขต อบต
.เมืองเกา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า142 ข้อ 20
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 412,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 412,900 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดชวยหายใจแบบหน้ากากเต็มพร้อมถึงอัดอากาศ SCBA จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดชวยหายใจแบบหน้ากากเต็ม พร้อมถังอัด
อากาศ SCBA จํานวน 2 ชุดๆ ละ 120,000 บาท
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า143 ข้อ 21
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
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จัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 77,000 บาท ประกอบ
ด้วย ชุดดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง ฮูดดับ
เพลิง ฯลฯ
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143 ข้อ 21
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ (FIRE FIGHTING SUIT CABINET) จํานวน 18,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ (FIRE FIGHTING SUIT CABINET)ใสชุดได้ 6 ชุด
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 151 ข้อ 13
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,088,887 บาท

งบบุคลากร รวม 3,184,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
และพนักงานครู (ครูผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบ
ต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น    
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของพนักงานสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงที่ควรได้ตามระเบียบที่กําหนดของหัวหน้าสวน
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้า
ฝ่าย เดือนละ1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ เดือนละ 3,500 บาทจํานวน 12
 เดือนสําหรับพนักงานครูอบต.เมืองเกาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว  2674
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและคา
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,771,787 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างและอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชนคาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จ้าง
ตัดหญ้าบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของ อบต.เชนคาปรับ
ปรุงและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,336,787 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ
ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ  กาว แบบพิมพ ตรายาง และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ เชน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถู
พื้น น้ํายาล้างจาน สบู ไม้กวาด  ชุดเครื่องนอนสําหรับเด็ก และอื่นๆ ฯลฯ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ข้อ 5
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,216,787 บาท

1.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แหงรวมจํานวนนักเรียน 500 คน
2.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหงรวม
จํานวนนักเรียน 135 คน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําจําปี
การศึกษา 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 31
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสก  โปรแกรม
ตางๆ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4 ศูนย
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการรายเดือนด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช้อินเตอรเน็ต
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนยขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 133,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน จํานวน 41,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบกระจก 2 บาน จํานวน 7 หลังๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
โครงโตะผลิตจากแผนเหล็กทําสี
 ท็อปโตะ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวยาง ปิดขอบ PVC
ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 2 ชุด
กุญแจ
กลองลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน
เสริมคานเหล็กด้านลางเพิ่มความแข็งแรง ใช้เป็นที่พักเท้าขณะนั่งทํางานได้
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 152.4 x 76.2 x 75 เซ็นติเมตร
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 32
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จัดซื้อรถเข็น จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นพื้นสแตนเลส มือจับข้างเดียวพับไมได้ ประกอบ
ด้วยล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ มีขอบยาง 4 ด้าน จํานวน 2 คันๆ ละ 8,500
 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดราษฎรรังษีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 19
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 74,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) 
ขนาด 48 นิ้ว 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ18,700 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2561 ข้อ 5.5
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 17
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 3,564,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,564,340 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,564,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําปี 2563 จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชนป้ายโครงการ,ป้าย
ประชาสัมพันธ,การเตรียมเวทีการแสดงพร้อมเครื่องเสียง  คาจ้างเชาเต็นท
คาอุปกรณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ข้อ 3
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,024,340 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 135
 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
เป็นเงิน 661,500 บาท 
2.เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 135
 คนๆ ละ 1,700 บาท (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
เป็นเงิน  229,500 บาท 
3.เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กของศุนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
 ศูนย สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาจํานวน 118 คนๆ ละ 200
บาท/ปี เป็นเงิน 23,600 บาท 
4.เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนการสอน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 118
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 23,600 บาท
5.เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 118
 คนๆละ300บาท/ปี เป็นเงิน 35,400 บาท
6.เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย สังกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
จํานวน 118 คนๆ ละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 50,740 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียน จํานวน 500 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,000,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 43
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศีกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 138,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 59,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 25 แรงม้า
3. กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2561 ข้อ 2.4
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 33
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 413,668 บาท
งบดําเนินงาน รวม 413,668 บาท

ค่าใช้สอย รวม 133,668 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการสํารวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ข้อ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,068 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานในการฉีดพนหมอกควัน จํานวน 21 หมู
บ้าน จํานวน 42 วัน ๆ ละ 318 บาท ตอคน จํานวน ๓ คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ข้อ 8
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่นสําหรับ ใช้ใน
การฉีดพนหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต อบต.เมืองเกา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ข้อ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาที่ใช้ในการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง สารกําจัดลูก
น้ํายุงชนิดตาง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 20
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:13 หน้า : 50/74



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,747,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,940,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,940,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก
.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของพนักงานสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงที่ควรได้ตามระเบียบกําหนดของหัวหน้าสวน
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท หัวหน้า
ฝ่าย เดือนละ 1,500 บาทจํานวน 12 เดือน 18,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11มีนาคม 2559  หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบ
ต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:13 หน้า : 51/74



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและคา
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของพนักงานสวนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.ได้แก
คาตรวจแบบแปลนการกอสร้างของพนักงานสวนตําบลและอื่นๆ 
- เป็นไปตามข้อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เรื่อง กําหนดคา
ตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2556
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมการขยายเขต
ไฟฟ้า คาติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า คาปักเสา พาดสาย คาขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ คาขยายเขตน้ําประปาและคาใช้จายอื่นๆ คาจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559  และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสํานักงาน อาคารสถานที่
ตางๆ ระบบประปา กระแสไฟฟ้าขัดข้องภายในที่ทําการ อบต.เมืองเกา เสียง
ตามสายและหอกระจายขาวและระบบเสียงไร้สาย สถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าและอื่นๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตางๆเชน กาว ปากกา ดินสอ  ยางลบ 
ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ แบบพิมพ ตรายาง และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป้นคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน
และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ข้อ 9
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ปูนซีเมนต สังกะสีและอื่นๆฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ข้อ 13
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน สปริงเกลอร เครื่องดัก
แมลง ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช หน้ากากป้องกันแก็ส
พิษ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ข้อ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม และอื่นฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ข้อ 10
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนตลับหมึกพิมพ แผน
ดิสก โปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอรและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
1.คาวัสดุซอมแซมสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า
2.คาวัสดุซอมแซมและบํารุงรักษาผิวทางลาดยาง เชนคาจัดซื้อวัสดุ
ยาง หิน ยาง AC  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 34
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 257,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 257,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบกระจก 2 บาน จํานวน 4 หลังๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูป พนทําสี
- บานเลื่อนกระจกใส กรอบเฟรมทําจากเหล็กแผนพับขึ้นรูป พนทําสี
- ขนาดความกว้าง 4 ฟุต 1187 มม.  (4 ฟุต ), ลึก 408 มม. , สูง 878 มม.
- ภายในมีแผนชั้นวางของสามารถเลื่อนปรับระดับ สูง-ต่ําได้ จํานวน 2 แผน
- มีกุญแจล็อค
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 35
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ แบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2561 ข้อ 10.16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ข้อ 27
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุดๆละ 10,000
บาท
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 45
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ชุดๆ ละ 12,000 บาท
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ข้อ 30
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทางโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญและมีระบบให้แสงสวางบนหน้าจอ
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial เชน เมตร,เซนติเมตร,ฟุตและนิ้ว
- บันทึกคาการวัดได้ 5 เทา
- มีระบบ Hold สามารถค้างคาที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้
- มีปุ่มกด RESET คาตัวเลขให้เป็นศูนยที่แป้นควบคุม
- ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไมใช้งานภายใน 5 นาที
- โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
- ลําตัวสีเหลืองสดสะท้อนแสงมองเห็นงายเพื่อชวยในเรื่องความปลอดภัย
- โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ทอน
- มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
- ขาตั้งพับได้
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 36
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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จัดซื้อเวอรเนียคาลิปเปอร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทําจากสแตนเลสไมเป็นสนิม
- มีตัวล็อกตําแหนงของปากวัดและล้อเลื่อนปรับสเกล
- สามารถวัดระยะได้ : 0-150 mm/0-6 inch
- ความละเอียดในการวัด : 0.01 mm/0.0005 inch
- ความแมนยํา :  0.02 mm/0.001 inch
- ความเที่ยงตรง :  0.01 mm/0.005 inch
- สามารถวัดด้วยการตอบสนองรวดเร็วสูงถึง : 1 m/s
- จอแสดงผล :  LCD display, แสดงคาการวัดได้ 3 แบบคือแบบหุน แบบ
นิ้ว แบบมิลลิเมตร
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 37
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.80 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดี
กวาดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB Solid State Driver ขนาดความจุไมน้อยกวา 128 GB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา 2 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพรองรับความละเอียดไมน้อยกวา 14 นิ้ว 
(เป็นครุภัณฑที่จําเป็นต้องจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ข้อ 32
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดี
กวาดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 16 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB Solid State Driver ขนาดความจุไมน้อยกวา 32 GB
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมน้อยกวา 23 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เป็นครุภัณฑที่จําเป็นต้องจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ข้อ 28
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องพิมพใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 2,400 X 1,200 dpi
- มีจอ LCD สําหรับแสดงการทํางาน
- มีหนวยความจํา (Memory) ไมน้อยกวา 1 GB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/Bast-T 
หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชองหรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- สามารถใช้งานปริ้นได้กับกระดาษ A1, A2, A3,
(เป็นครุภัณฑที่จําเป็นต้องจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ข้อ 31
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรีเพื่อขยายเขต
ระบบจําหนายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้
- ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะบ้านเลียบ หมู 4 (ตั้งเสา พาดสาย)
- ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต ขนาด 2 x 36 วัตต ภายในเขต อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 38
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,012,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,012,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,012,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนสาย 304 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางถนน
สาย 304 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ตาม
รายละเอียดที่ อบต.เมืองเกากําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองรี  หมู 5 หนองปลาไหลเผือก หมู 22 จํานวน 1,512,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองรี หมู 5 หนอง
ปลาไหลเผือก หมู 22 เชน กอสร้างถนน ปรับพื้นที่  ปลูกต้นไม้ และไม้
ประดับ ฯลฯ ตามแบบ อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 8
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,314,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 654,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารขยะชุมชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการธนาคารขยะชุมชน เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ข้อ 1
  ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของ
รัฐบาล(จังหวัดสะอาด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ข้อ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 354,900 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 354,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาดไมน้อยกวา 120 ลิตร จํานวน 507
 ใบๆ ละ 700 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 39
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 2,660,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,660,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

คาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 2,660,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่ดิน เพื่อเป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของ อบต.เมือง
เกา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 16
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:13 หน้า : 63/74



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 840,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงคป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ข้อ 5
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญหลักของชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญหลัก
ของชาติ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ข้อ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือก
ปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง(Quality Management)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้พิการตําบลเมืองเกา ในการจัดโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อ
ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) ชมรมคนพิการตําบล
เมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ข้อ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตําบลเมืองเกา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเมืองเกา ในการจัดโครงการ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตําบลเมืองเกา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ข้อ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ หมูที่ 8 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ หมูที่ 8 ในการจัดซื้อ
เครื่องอัดเห็ด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 ข้อ 10
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนบ้านมวง หมูที่ 7 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนบ้านมวง หมูที่ 7 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.เมืองเกาเกมส จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา อบต.เมืองเกาเกมส เชนป้ายประชา
สัมพันธ อุปกรณตางๆ ในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ข้อ 9
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐาน
คอนกรีต สําหรับติดตั้งภายในเขต อบต.เมืองเกา จํานวน 12 ชุดๆ ละ 12 ตัว
(เป็นครุภัณฑที่ไมมีอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ข้อ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,060,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษา เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 40
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 910,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 910,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนเอกชน จํานวน 870,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเกาในการจัด
โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและกอพระเจดียทราย จํานวน 450,000
 บาท
2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 420,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 41
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเกาในการจัดงาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 41
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:13 หน้า : 68/74



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,613,600 บาท

งบลงทุน รวม 5,113,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,113,600 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 919,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูทางเข้าที่ทําการ อบ
ต.เมืองเกา ความยาว 74 เมตร กอสร้างตามแบบ อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ข้อ 163
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

โครงการกอสร้างโรงจอดรถ จํานวน 1,961,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงจอดรถใน อบต.เมืองเกา ขนาดความกว้าง 10
 เมตร ยาว 30 เมตร กอสร้างตามแบบ อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ข้อ 164
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

โครงการซอมแซมบ้านพักพนักงานสวนตําบล จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงและซอมบ้านพักพนักงานสวนตําบล ตาม
แบบ อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

โครงการตกแตงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตกแตงภายในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค เชน การติดผ้า
มาน การกรุผนัง ฯลฯ ตามแบบ อบต.เมืองเกา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างในสัญญาการกอสร้างที่ปรับราคาได้ใน
งานกอสร้างทุกประเภท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2055
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 433,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกา รายละเอียดตาม อบต.เมืองเกากําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองเกา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองเกา
สําหรับการกอสร้างอาคารแพทยแผนไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/3 ข้อ 43
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมากําจัด ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ
รา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา เชน คา
วัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ข้อ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการสงเสริมการผลิตพันธุข้าวชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและผลิตพันธุข้าวชุมชน เชน คา
วัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ข้อ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 25,758,065 บาท

งบกลาง รวม 25,758,065 บาท
งบกลาง รวม 25,758,065 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนําสงเข้ากองทุนประกัน
สังคมทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง จายให้แกพนักงานจ้างของ อบต
. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย หรือสูญหาย ในอัตราร้อยละ 0.20 ของคาจ้าง 
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูง
อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 22
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท.แล้ว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 23
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส จํานวน 40 คน ๆ ละ 500
 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157/2 ข้อ 24
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)

สํารองจาย จํานวน 447,888 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีจําเป็นเรงดวน กรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหน้าได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดตอ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจายเป็นเงินสํารองจาย
ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากอุบัติภัยและ
สาธารณภัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า และอื่น ๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146
 แหง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โดย อบต. ต้องสมทบในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณ
สุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได้(งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 397,177 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น โดย
คํานวณจายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ทุกประเภท ตามข้อ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนไมต้องนํามาคํานวณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งจายจากเงินรายได้ (งบกลาง)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  16:42:13 หน้า : 74/74


