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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกะเบียด

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,392,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,850,113 บาท
งบกลาง รวม 8,850,113 บาท

งบกลาง รวม 8,850,113 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด ในอัตราร้อยละ 5 รายละเอียด ดังนี้
        1. พนักงานจ้าง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด จํานวน 19 ราย เป็นเงิน 136,480.00  บาท
        2. พนักงานจ้างตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 3 ราย 
เป็นเงิน 20,520.00  บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
             - หนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.,
และก.อบต.ดวนที่สุดที มท  0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22  มกราคม 2557 
            - หนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,
และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท  0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม  2557 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างพนักงานจ้าง โดยประมาณทั้งปี 
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,276,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดย
ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
จํานวนเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือคํานวนโดยใช้ประมาณการเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้สูงอายุ 3 ปี ย้อนหลังข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึก
ในระบบสารสนเทศการจัดการถายข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกัน
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,430,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการโดยใช้
ฐานข้อมูลจํานวนผู้พิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
ความพิการสําหรับคนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
จํานวนเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือคํานวณ โดยใช้ประมาณการเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้พิการ 
3 ปี ย้อนหลังข้อมูลจํานวนผู้พิการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และข้อมูลจํานวนผู้พิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการถายข้อมูล
เบี้ยพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นประกอบกัน
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่
แพทยรับรอง
และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกถอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยง
ตนเองได้และที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ให้ได้รับเบี้ยยังชีพ 5 รายๆ ละ 500 บาท/เดือนจํานวน  12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 485,367 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน โรคติดตอหรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจายนอกเหนือจากที่
ตั้งงบประมาณตั้งจายไว้
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก      ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวันที่ 12  มีนาคม 2545 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6มิถุนายน  2559             
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 295,846 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยคํานวนในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน
โดยถือปฏิบัติตาม
            - กฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
            - หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหาร
สวนตําบลกะเปียด ในอัตราร้อยละ 40 (กรณีรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้าน
บาท) ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติฯ  พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกปกครอง 
สวนท้องถิ่นดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
        โดยถือปฎิบัติตามตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติฯ  พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงาน  และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2561
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษของข้าราชการสวนท้องถิ่นผู้รับบํานาญ
และข้าราชการสวนท้องถิ่นในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
กะเปียดซึ่งถึงแกความตาย
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่  
31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวย
พิเศษของข้าราชการสวนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการสวน
ท้องถิ่นซึ่งถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษของพนักงานจ้างในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปียดซึ่งถึงแกความตาย
โดยถือปฏิบัติตาม
         - หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่  
31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวย
พิเศษของข้าราชการสวนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการสวน
ท้องถิ่นซึ่งถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษของลูกจ้างประจําในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปียดซึ่งถึงแกความตาย
โดยถือปฏิบัติตาม
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่  
31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจายเงินชวย
พิเศษของข้าราชการสวนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการสวน
ท้องถิ่นซึ่งถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,634,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,240,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
        โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล       
        โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557    

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล       
        โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล      
        โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล
        โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,620,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ของสํานักปลัด จํานวน 8 ตําแหนง ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
7. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
8. นิติกร จํานวน 1 อัตรา
โดยถือฎิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และประกาศ คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้า
ราชการและพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร ตาม
ระเบียบฯ ให้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง
โดยถือปฏบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547                 
         - ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การ
กําหนดรายการคาใช้จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคา
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามสิทธิที่ได้รับ ให้แก ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 918,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง ของสํานักปลัด จํานวน 7 ตําแหนง ดังนี้ 
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
4. นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
5. ยาม จํานวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต (สวนกลาง) จํานวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถยนต (กู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบดังกลาวฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน คาครองชีพชั่ว
คราว เป็นต้น 
ตลอดถึงเงินอื่นๆ ที่มีระเบียบกําหนดให้ได้รับเพิ่มของพนักงาน
จ้าง ของสํานักปลัดจํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 
1. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
2. นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
3. ยาม จํานวน 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต (สวนกลาง) จํานวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับรถยนต (กู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ                
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 2,284,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 522,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        - คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.เชน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่ได้มาชวยปฏิบัติราชการตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ฯลฯ
        - คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน  2561 และ
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรม
การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบลกะเปียด 
        - คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานในการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการเลือก
ตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยนายทะเบียนอําเภอ เป็นต้น
         - คาตอบแทนอื่นๆ ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่สามารถ
ดําเนินการได้
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 149 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม  2564 
        - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/ว 7539 
ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเป็นนอก
วันหรือเวลาราชการ
        - โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบล ของสํานักปลัดที่มีสิทธิ์ได้รับ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลของสํานักงานปลัด ที่มีสิทธิ์ได้รับ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9  สิงหาคม 2559  
        - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,032,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านตาง ๆ ดังนี้
        - จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่ว
ไป เพื่อชวยเหลือในการรับ สง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหา
หนังสือ รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ดูแล
รักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ปฏิบัติ
งานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การราง โต้ตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับ
งานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารชวย
ติดตอและอํานวยความสะดวกตางๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยว
ข้อง จํานวน 1 อัตรา
        - จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัย
ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ รักษา
และบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเป็นสวน
ใหญ เชน ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การ
อพยพผู้ประสบภัยและทรัพยสิน ชวยเหลือสงเคราะหผู้ประสบ
ภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม ตาม
แผนที่ อบต.ได้กําหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลศูนยอินเทอรเน็ตชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบลกะเปียด

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลศูนยอินเทอรเน็ต
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด จํานวน 1 อัตรา เพื่อ
ปฏิบัติงานโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านตาง ๆ ดังนี้
-ทําหน้าที่ดูแลศูนยอินเทอรเน็ตชุมชนวัดกะเปียด ในองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปียด
-ทําหน้าที่ดูแลอุปกรณตางๆ ภายในศูนยอินเทอรเน็ตวัด
กะเปียด ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้จริง
-ให้บริการแกประชาชนที่เข้ามาใช้บริการศูนยอินเทอรเน็ตชุมชน
วัดกะเปียด ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
-จัดการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตให้แก
ประชาชนในท้องถิ่น
-จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ของศูนยอินเทอรเน็ตชุมชนวัด
กะเปียด
-จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑทุกชนิดของศูนยอินเทอรเน็ตชุมชนวัด
กะเปียด
-จัดทํารายงาน แผนงานการดําเนินงานของศูนยอินเทอรเน็ต
ชุมชนวัดกะเปียด เพื่อรายงานให้ กสทช.ทราบรายเดือนและปี
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารศูนยอินเทอรเน็ตชุมชน
วัดกะเปียดและองคการบริหารสวนตําบลกะเปียดมอบหมาย
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการดําเนินการตาง ๆ เชน คาเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาจ้างถายเอกสารตาง คาจ้าง
เหมาบริการจัดทําแผนพับ  วารสาร สื่อสิ่งพิมพ คาจ้าง
เหมาบริการจัดทําป้ายโฆษณา  ประชาสัมพันธ เชนป้ายไว
นิล  ป้ายผ้า คา คาจ้างเหมาบริการจัดทําสิ่งของ จัดทําอาหาร คา
จ้างแบกหามสัมภาระ คาธรรมเนียมและคาใช้จายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณะประโยชนคาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา
ประกันภัยรถยนต หรือคาใช้จายอยางอื่นที่มีลักษณะเดียว
กัน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        - คารับรองในการต้อนรับบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุม
ประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน และการ
ประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
        - คาใช้จายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ หรือกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เชน งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐ
พิธี งานพิธีการทางศาสนาพุทธ เชน การจัดซื้อเครื่องราช
สักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียนแจกัน พาน
พุม พานดอกไม้ พวงมาลา พวงมาลัย พานพุมเงินพุมทอง เครื่อง
ไทยธรรม ผ้าแพร ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคํา
ขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563                 
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาใช้จายจัดการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซอม ผู้นําและสมาชิกท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ และกรณีแทนตําแหนงที่
วาง ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งการให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ถายเอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆคาของสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารคายานพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ และคาใช้
จายอื่น ๆที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 149 
ลงวันที่ 9 กรกฏาคม  2564 
        - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/ว 7539 
ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2564
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก ที่ได้เดิน
ทางไปราชการตามคําสั่ง
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และบุคคลภายนอก ที่ได้เดินทางไปราชการตามคําสั่ง
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบลกะเปียดและประชาชนตําบลกะเปียด อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
และประชาชนตําบลกะเปียด อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด การฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและน้ําดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร และคาใช้จาย อื่นๆ ที่จําเป็น
        โดยถือปฏบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหรือหนังสือสั่งการหรือระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
         ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด หน้าที่ 94 ลําดับที่ 20     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ รวมถึงทรัพยสิน อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ ว1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน หมึกถาย
เอกสารกระดาษ เครื่องคิดเลข  แฟ้ม  สมุด แบบพิมพตาง ๆ เทป
กาว เครื่องเจาะเอกสาร เก้าอี้พลาสติก  ตะแกรงวางเอกสาร พระ
บรมฉายาลักษณ มานปรับแสง พวงมาลา พวงมาลัย พานพุม น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอยาง
อื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนเทป
พัน สายสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
  และรวมสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน แปรง ไม้กวาด ผงซักฝอก  น้ํายาดับกลิ่น ผ้าปู
โตะ กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก สายไมล เพลา ฟิลมกรอง
แสง ลอคเกียร ลอคคลัช สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณ ไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกรณีที่ขอรับสนับ
สนุนจากสวนราชการอื่น ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชนน้ํายาพนหมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ
 รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่มีความจําเป็นในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดหรือโรคติดตออื่น ๆ 
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโพสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง เลนซ
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
คอม พิวเตอร เชน อุปกรณ บันทึกข้อมูลหัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  เมาส พริ้นเตอร 
สวิตซิ่งบอก เครื่องกระจายสัญญาณ แผนกรองแสง ฯลฯ รวมถึง
สิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในสํานัก งาน อบต.,ศพด
.,ระบบประปาหมูบ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ และอาคารตางๆที่เป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเหมาหมายเลขโทรศัพท คาเชาเครื่อง คาบํารุง
รักษาสาย คาใช้บริการทางโทรศัพทสําหรับการติดตอราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝากไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินและการคลัง ภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 105,000 บาท

เพื่อใช้เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาบริการ
รายเดือน ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลกะเปียดและหนวย
งานขององคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 256

วันที่พิมพ : 28/4/2565  14:32:33 หน้า : 26/97



งบลงทุน รวม 109,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - ขนาดกว้าง 60 x ลึก 62 x สูง 94  เซนติเมตร 
        - โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดตัดแตงขึ้นรูปฟองน้ํา   
        - ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดแตงขึ้นรูป
วัสดุหุ้ม    
        - วัสดุที่ใช้สําหรับหุ้มเก้าอี้ทําด้วยหนังเทียม เท้าแขน  
        - ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมียม บุฟองน้ําหุ้มหนัง
เทียมระบบปรับโยก   
        - ใช้ระบบสปริงบังคับความออนนุมในการโยกปรับความสูง 
 
        - ระบบการปรับความสูงและต่ําของเก้าอี้ใช้ระบบแกน
ไฮโดรลิคโครงขา   
        - เป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มี
ล้อเลื่อน
        ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1
 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้ยฐาน ดังนี้ 
เก้าอี้สํานักงาน    
        -  ขนาด  กว้าง 62 x ลึก 64  X สูง 114cm
     - โครงสร้างที่นั่งและที่พิงเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยโฟม PU ฉีด
ขึ้นรูปบุด้วยหนังเทียม 
        - ท้าวแขนทําจากเหล็กรูปไข ขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม หน้าแขน
บุด้วย PVC 
        - แกนปรับระดับปรับสูง-ต่ําด้วยระบบไฮโดรลิค  
        - ขาเก้าอี้ เป็นขาเหล็กชุบเงา 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน
โตะทํางาน
        - ขนาด W 150 x D 60 x H 75 CM.
        - แผนหน้าโตะ (TOP) ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิว
หน้าโตะด้วย PVC. เบิ้ลรอบหนา 30 mm. ปิดขอบ
ด้วย  Edge PVC. 
        - แผนบังตาผลิตจากไม้  Particle Board ความ
หนา 15 mm. เคลือบด้วยผิว FOIL (กระดาษ) ปิดขอบ
ด้วย  Edge PVC. 
        - ด้านซ้ายเป็นตู้เก็บเอกสาแบบ 1 บานเปิดพร้อมกุญแจ
ล็อค 1 ชุด
        - มีลิ้นชักกลางขนาดยาว 1 ใบสําหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ
สํานักงานได้
        - ด้านขวามือมีลิ้นชัก 3 ลิ้นชักพร้อมกุญแจเป็นแบบล็อค
ตลอด 1 ชุด
        - ขาโตะสามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของการ
ใช้งาน
        - มีมือจับเป็นพลาสติกสีอลูระยะ 64 mm.
        ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
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และ Bluetooth
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 11

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 12
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
– สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 18 ลําดับที่ 50
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 21 ลําดับที่ 63

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโน้ตบุก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก แบบสิทธิการใช้ งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดราคาชุดละ 3,800 บาทตอชุด
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 23 ลําดับที่ 70
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สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา 30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 20 ลําดับที่ 56
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,625,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,871,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,871,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ของกองคลัง จํานวน 4 อัตราดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) 
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 
และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ตามระเบียบฯ ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
        - ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การ
กําหนดรายการคาใช้จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคา
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามสิทธิที่ได้รับ ให้แก ผู้อํานวยการกองคลัง
โดยถือปฎิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน
อื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําของลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคา
จ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) 
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 และหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติที่ออกตามระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566)

วันที่พิมพ : 28/4/2565  14:32:33 หน้า : 37/97



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง ของกองคลัง จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้ 
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้อถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบดังกลาวฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
         - แผนอัตรกําลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566)

งบดําเนินงาน รวม 633,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นๆ ภายใต้
ระเบียบกฎหมายที่สามารถดําเนินการได้
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวน
ตําบล ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลกะเปียด 
สังกัดหนวยงานกองคลัง
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ของกองคลังที่มี
สิทธิ์ได้รับ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราช
การสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําของกองคลัง ที่มีสิทธิ์ได้
รับ
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559  
        - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านตาง ๆ ดังนี้
        - ผู้รับจ้างจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเป็นจ้างเหมาคนงาน
ทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เพื่อชวยเหลือในการ
รับ สง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวม
ข้อมูล ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โต้ตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทาน
หนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทาง
ราชการ เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม
เอกสาร ชวยติดตอและอํานวยความสะดวกตางๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการดําเนินการตาง ๆ รายละเอียดดังนี้ คา
เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาจ้างถายเอกสารตาง 
คาจ้างเหมาบริการจัดทําแผนพับ  
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ คาจ้างเหมาบริการ
จัดทําป้ายโฆษณา  ประชาสัมพันธ 
เชนป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  คาจ้างเหมา
บริการจัดทําสิ่งของ จัดทําอาหาร 
คาจ้างแบกหามสัมภาระ คาธรรมเนียม
และคาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชนคาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการทําประกันภัยรถยนต คาจ้างเหมาบริการ
ทําความสะอาดสํานักงานคาจ้างเหมาบุคคลดูแลความปลอดภัย
สถานที่
ราชการ หรือคาใช้จายอยางอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด และบุคคลภายนอก ที่ได้เดินทางไปราชการตามคําสั่ง
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที3่)พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใช้จายในงานเอกสารสํารวจ ปรับปรุง
ข้อมูล สํารวจข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูล การนําเข้าข้อมูลใน
ระบบ ปรับปรุงข้อมูล ฯลฯ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนที่ภาษีของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
กะเปียดโดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562, 
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด หน้าที่ 87 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงทรัพยสิน อื่นๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบของ กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด    
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน หมึกถาย
เอกสารกระดาษ เครื่องคิดเลข  แฟ้ม  สมุด แบบพิมพตาง ๆ เทป
กาว เครื่องเจาะเอกสาร เก้าอี้พลาสติก  ตะแกรงวางเอกสาร พระ
บรมฉายาลักษณ มานปรับแสง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ
อยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกรณีที่ขอรับสนับ
สนุนจากสวนราชการอื่น ฯลฯ 
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
คอม พิวเตอร เชน อุปกรณ บันทึกข้อมูลหัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  เมาส พริ้นเตอร 
สวิตซิ่งบอก เครื่องกระจายสัญญาณ แผนกรองแสง ฯลฯ รวมถึง
สิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 120,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน     
จํานวน 6 ตัวๆละ 4,000.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - ขนาด  กว้าง 62 x ลึก 64  X สูง 114cm
     - โครงสร้างที่นั่งและที่พิงเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยโฟม PU ฉีด
ขึ้นรูปบุด้วยหนังเทียม 
        - ท้าวแขนทําจากเหล็กรูปไข ขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม หน้าแขน
บุด้วย PVC 
        - แกนปรับระดับปรับสูง-ต่ําด้วยระบบไฮโดรลิค  
        - ขาเก้าอี้ เป็นขาเหล็กชุบเงา 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน
        ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 6 ตู้ ๆ
ละ 7,000.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
          -เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก มีขนาด 5
 ฟุต 
          -มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง 
          -มีแผนชั้นวาง 2 แผนพร้อมตะขอ 
        ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 54,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต         
    ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
    โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        (1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตาม
ขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
        (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
        (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
        เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 8.8 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,720 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 ตําแหนง คือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โดยถือฎิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) และประกาศ คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้า
ราชการและพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        - คาตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาป่วยการ คาชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
        - คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
. เชน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ได้มาชวยปฏิบัติราชการตามคํา
สั่งองคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ฯลฯ
        - คาตอบแทนอื่นๆ ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่สามารถ
ดําเนินการได้
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
        - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น หรือบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบล
กะเปียดมีคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท, โตะ, เก้าอี้ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น
โดยถือปฎิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด หน้าที่ 54 ลําดับที่ 4 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท, โตะ, เก้าอี้ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น
โดยถือปฎิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด หน้าที่ 54 ลําดับที่ 5 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปียด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาสมนาคุณวิทยากร (ภาคทฤษฎี,ภาคปฏิบัติ) คาอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2562
        - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติสําหรับรถกู้ภัยกู้ชีพ วัสดุ ครุภัณฑ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562,         
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนเทป
พัน สายสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
  และรวมสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก สายไมล เพลา ฟิลมกรอง
แสง ลอคเกียร ลอคคลัช สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณ ไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกรณีที่ขอรับสนับ
สนุนจากสวนราชการอื่น ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชนน้ํายาพนหมอกควัน ทรายอเบท น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ
 รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่มีความจําเป็นในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดหรือโรคติดตออื่น ๆ 
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,689,307 บาท

งบบุคลากร รวม 2,658,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,658,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,535,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับครู สังกัดขององคการบริหารสวน
ตําบลกะเปียด จํานวน 6 อัตรา 
โดยถือปฏิบัติตาม 
        - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
        

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครู ระดับ คศ.2 จํานวน 2 อัตรา 
        โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 919,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        - คาตอบแทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 5 อัตรา และเงิน
สมทบคาตอบแทนพนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ในกรณีที่อัตราเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวสูงกวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
        - คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบดังกลาวฯ
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2564) แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 1   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 5 อัตรา และเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้
ดูแลเด็ก (ทักษะ) ในกรณีที่อัตราเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสูง
กวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
        - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน 2 อัตรา 
        - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,267,307 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการครูและผู้
มีสิทธิ์เบิกจายได้ 
โดยถือปฏิบัตตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 
        - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,586,710 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ้างเหมาบริการผู้ชวยเหลือดูแลเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา โดย
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ จํานวน 1
 อัตรา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด จํานวน 1
 อัตรา  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านตาง ๆ ดังนี้
-ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กและปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของ
เด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย
และมีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรม
ในแตละภาคการศึกษา
-จัดทําแผนการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา
-รวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา
-รวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
-ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กให้มีคุณภาพ
-จัดภูมิทัศนภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
        โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานครู พนักงานจ้าง
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และบุคคลที่ได้รับคําสั่งจากองคการ
บริหารสวนตําบลกะเปียด คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดตอราชการ ฯลฯ 
        - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที3่)พ.ศ.2559และ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนของพนักงานครู พนักงาน
จ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และบุคคลที่ได้รับคําสั่งจาก
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ที่ได้รับอนุมัติในการเข้ารวม
อบรมโครงการตางๆ รวมถึงคาลงทะเบียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดสถานที่ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
        - โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 41 ลําดับที่ 14
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 277,100 บาท

เพื่อสนับสนุนเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลกะเปียดสําหรับเด็กนักเรียนอายุ 2-5 ปี) ดังนี้
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือเพื่อเป็นคา
จัดการเรียนการสอน เชน คาจัดซื้อวัสดุการศึกษาตางๆ สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สื่อการเรียนการสอน วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
 จํานวน 57 คน ในอัตราคนละ 1,700.00 บาท เป็นเงิน
จํานวน 96,900.00 บาท 
        2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด  
เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอน เชน 
คาจัดซื้อวัสดุการศึกษาตางๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 43 คน ในอัตราคนละ 
1,700.00บาท  เป็นเงินจํานวน  73,100.00 บาท
        3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด  
เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอน เชน คาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ตางๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อื่นฯ ฯลฯ จํานวน 63 คน ในอัตราคนละ 1,700.00 บาท เป็นเงิน
จํานวน  107,100.00 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
           ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด หน้าที่ 37 ลําดับที่ 1  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 833,490 บาท

เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน) ดังนี้
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ  เพื่อเป็นคา
อาหารกลางวัน จํานวน 56 คน คนละ 21.00
 บาท/วัน จํานวน  245 วัน  เป็นเงิน จํานวน  288,120.00 บาท
        2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด  
เพื่อเป็นคาอาหารกลางวัน จํานวน 43 คน คนละ 21.00
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงินจํานวน  221,235.00 บาท
        3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด  
เพื่อเป็นคาอาหารกลางวัน จํานวน 63 คน คนละ 21.00 บาท
วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงินจํานวน 324,135.00 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
           ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด หน้าที่ 37 ลําดับที่ 2   

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

จํานวน 140,120 บาท
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เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))สําหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-5
 ปี ดังนี้
        1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ  เพื่อเป็นคาใช้
จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได้แก คา
หนังสือเรียน อัตราคนละ 200.00 บาท คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 200 .00บาท คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300.00 บาท คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.00
 บาท จํานวน 43 คน เป็นเงินจํานวน 48,590.00 บาท
        2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ได้แก คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.00 บาท คาอุปกรณ
การเรียน อัตราคนละ 200.00 บาท คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300.00 บาท คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430.00 บาท จํานวน 27 คน เป็นเงิน จํานวน  30,510.00
 บาท
        3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ได้แก คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.00 บาท คาอุปกรณ
การเรียน อัตราคนละ 200.00 บาท คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300.00 บาท คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430.00 บาท จํานวน 54 คน เป็นเงินจํานวน 61,020.00 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียดหน้าที่ 40 ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร โตะ เก้าอี้ ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสํานัก
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 670,597 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกะเปียด  ดังนี้
        1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชย
เหนือ เชน ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท
        2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด
 เชน ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ จํานวน 4,500 บาท
        3. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
กะเปียด เชน ปากกา ดินสอ สมุดฯลฯ จํานวน 5,500 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 635,597 บาท

เพื่อจายเป็น
        - คาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ดังนี้
        1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย
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พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ เชน ไม้กวาด ผ้าปู
โตะ ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท
        2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด เชน ไม้กวาด ผ้าปู
โตะ ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ จํานวน 2,500 บาท
        3. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด เชน ไม้กวาด ผ้าปูโตะ ถ้วย ชาม แก้ว
น้ํา จานรอง ฯลฯ จํานวน 3,500 บาท
        - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)อัตราคนละ 7.37บาทตอ
วัน จํานวน 260 วันสําหรับเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ดังนี้
            1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก
เปียด เด็กนักเรียน จํานวน 43 คน
            2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ เด็กนัก
เรียน จํานวน 56 คน
            3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด
เด็กนักเรียน จํานวน 63 คน
เป็นเงินจํานวน 310,424.00 บาท
        - คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.37 บาทตอ
วัน จํานวน 260 วัน 
สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด ดังนี้
            1.โรงเรียนวัดกะเปียด เด็กนักเรียน จํานวน 130 คน
            2. โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ เด็กนักเรียน จํานวน 35 คน
เป็นเงินจํานวน 316,173.00 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
        1.คาจัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ เชน ผ้าพัน
แผล ยาฆาเชื้อโรค ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท
        2. คาจัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเปียด เชน ผ้าพันแผล ยา
ฆาเชื้อโรค ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท
        3.คาจัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกะเปียด เชน ผ้าพันแผล ยาฆา
เชื้อโรค ฯลฯ จํานวน 4,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอม พิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผง
หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพเมนบอรด เมมโมรี่ชิป
  เมาส พริ้นเตอร สวิตซิ่งบอก เครื่องกระจายสัญญาณ แผนกรอง
แสง ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
โดยถือปฎิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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งบลงทุน รวม 70,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ๆ
ละ 7,000.00 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
          - เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก มีขนาด 5
 ฟุต 
          - มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง 
          - มีแผนชั้นวาง 2 แผนพร้อมตะขอ 
        ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด
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โตะเก้าอี้ทํางานพนักงาน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะเก้าอี้ทํางานพนักงาน จํานวน 3
 ชุดๆ ละ 7,600.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    โตะทํางานพนักงาน
        - ขนาด W 120 x D 60 x H 75 CM.
        - แผนหน้าโตะ (TOP) ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิว
หน้าโตะด้วย PVC. เบิ้ลรอบหนา 30 mm.ปิดขอบ
ด้วย  Edge PVC. 
        - แผนขาซ้าย ผลิตจากไม้ Particle Board. เบิ้ลรอบ
หนา 30 mm. เคลือบผิวด้วย FOIL ปิดขอบด้วย  Edge PVC. 
        - แผนบังตาผลิตจากไม้  Particle Board ความ
หนา 15 mm. เคลือบด้วยผิว FOIL ปิดขอบด้วย  Edge PVC. 
        - ด้านขวามือเป็นลิ้นชัก 3 ใบพร้อมกุญแจล็อคตลอด 
        - มีลิ้นชักกลาง 1 ใบพร้อมกุญแจล็อค
        - มีมือจับเป็นพลาสติกสีอลูระยะ 64 mm. 
    เก้าอี้ทํางานพนักงาน
        - ขนาดกว้าง 60 x ลึก 62 x สูง 94  เซนติเมตร  
        - โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดตัดแตงขึ้นรูปฟองน้ํา   
        - ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดแตงขึ้นรูป
วัสดุหุ้ม    
        - วัสดุที่ใช้สําหรับหุ้มเก้าอี้ทําด้วยหนังเทียม เท้าแขน  
        - ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมียม บุฟองน้ําหุ้มหนัง
เทียมระบบปรับโยก   
        - ใช้ระบบสปริงบังคับความออนนุมในการโยกปรับความสูง 
 
        - ระบบการปรับความสูงและต่ําของเก้าอี้ใช้ระบบแกน
ไฮโดรลิคโครงขา   
        - เป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มี
ล้อเลื่อน
        ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด
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โตะพร้อมเก้าอี้เด็กนักเรียน จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้เด็กนักเรียน จํานวน 6 ชุด ๆ
ละ 5,600.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - ขนาด  โตะ  ก 60Xย 120 X ส 50
                     เก้าอี้ ก 30Xย 120 X ส 30
            - ชุดโตะเด็กหน้าโฟเมก้า ประกอบด้วย โตะ 1 ตัว และ
เก้าอี้ 2 ตัว
            - โครงสร้างคานโตะทําด้วยเหล็ก กลวงขนาด 2 X1 พน
สีขาว
            - ปิดผิวด้วยแผนโฟเมก้าอยางดี ป้องกัน รอยขีดขวน
            - ขาโตะทําด้วยเหล็กลมกลวง ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 1.5 นิ้ว
            - ขารองเก้าอี้หุ้มด้วยพลาสติกป้องกันการขีดขวน
            - สีขาว
ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด
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งบเงินอุดหนุน รวม 693,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 693,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลาง
วัน)ให้กับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.

จํานวน 693,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ดังนี้
        1.อุดหนุนโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ จํานวนเงิน 147,000.00
 บาท
เพื่ออุดหนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้
กับเด็กนักเรียน จํานวน 35 คน ในอัตรามื้อละ 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
        2.อุดหนุนโรงเรียนวัดกะเปียด จํานวน เงิน 546,600.00
 บาท
เพื่ออุดหนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้
กับเด็กนักเรียน จํานวน 130 คน ในอัตรามื้อละ 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
โดยถือปฏบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้า 41 ลําดับที่ 13
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตวปลอด โรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ"

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัคซีนพร้อมอุปกรณใน
การฉีด  (คาวัคซีน  กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา เครื่องหมายประจํา
ตัวสัตว ใบรับรองการฉีดวัคซีน) คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียดหน้า 51 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1-หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ดังนี้
        1. คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 20,000.00 บาท
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ 
        2. คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 20,000.00 บาท
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ 
        3. คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 จํานวน 20,000.00 บาท
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ 
        4.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 20,000.00 บาท
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ 
5. คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 จํานวน 20,000.00 บาท
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมนา การรณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ 
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียดหน้าที่ 52 ลําดับที่ 7
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 132,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นคาป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คนๆ โดยมีอัตราคา
ตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จะได้ รับคาตอบแทนเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
    - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนดาร
ดูแลรายบุคคล(CarePlan) ไมน้อยกวาวันละ 8 ชั่วโมง และไม
น้อยกวาเดือนละ 20 วัน 
จะได้รับเงินคาตอบตามอัตรา ดังนี้
        - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผานอบรมหลักสูตรการดูแลผู้
สูงอายุชั้นกลางจํานวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินคาตอบแทนเดือน
ละ 5,000 บาท
        - อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผานการอบรมหลักสูตรการ
โแลผู้สูงอายุขั้นกลางจํานวน 70 ชั่วโมง และผานการอบรบ
หลัก สูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน 50
 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชนหรือจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดให้มี
การอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุขจะได้รับคาเงินคาตอบแทน
เดือนละ 6,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคา
ใช้จาย พ.ศ. 2562
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0819.2/ว 2318 ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2564
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 594,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 594,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 494,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูลที่องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
นําไปกําจัด ในอัตรา 430 บาท : ตัน หรือตามอัตราที่หนวยงาน
กําจัดสิ่งปฏิกูลกําหนด 
        - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562         

จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
เก็บขนขยะ จํานวน 3 อัตรา ในปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะในพื้นที่ตําบลกะเปียดซึ่งมีพื้นที่  34.70 ตาราง
กิโลเมตร โดยเก็บขยะในวันจันทร หมูที่ 2-3  วันอังคาร หมูที่ 3-4
 วันพุธ หมูที่ 1-5 วันพฤหัสบดี หมูที่ 5 วันศุกร หมูที่1
        - โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาโฆษณา
และประชาสัมพันธ รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา ประชา
สัมพันธ ฯลฯ งานในอํานาจหน้าที่และกิจกรรมในด้านตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบล งานนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทําเป็นวารสาร แผนพับ ป้าย
คัตเอ้าท ฯลฯ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและ
พรบ.รถยนต คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 
        - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก ถังขยะ
พลาสติก สําหรับจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุ 120 ลิตร มีหูหิ้ว
สองข้าง มีฝาปิด พร้อมสกรีนชื่อหนวยงาน ตราสัญลักษณหนวย
งานและเลขวัสดุรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
        -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 สําหรับรถบรรทุกขยะหรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกรณีที่ขอรับ
สนับสนุนจากสวนราชการอื่น ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัด
เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายชดใช้คืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตําบลกะเปียด 
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 
        - หนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0318/ว2999
 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการชวยเหลือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียดโดยการดําเนินการให้ความชวย
เหลือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        โดยถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด  หน้า  58   ลําดับที่  10

วันที่พิมพ : 28/4/2565  14:32:33 หน้า : 74/97



โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ
ให้แกประชาชนในพื้นที่ตําบลกะเปียด 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร
กลางวัน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณและคาใช้
จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 59 ลําดับที่ 11

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้แกเยาวชนตําบลกะเปียด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้แกเยาวชนตําบลกะเปียด โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
และ
อุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ ที่มีความจําเป็น
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแหงชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถาน
ที่ (คาเชาติดตั้งเวที เครื่องขยายเสียงพร้อมเต้นท, คาเชาเต้นท
พร้อมผ้าระบาย) คาป้ายประชาสัมพันธ คาของขวัญ คาของ
รางวัล คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 43 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดแขงขันกีฬาตําบลประจําปี จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬาตําบล
ประจําปี
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสนาม คาจ้างเหมาเชา
โตะ เก้าอี้ เต้นท 
คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
กรรมการตัดสินและคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาเงิน
รางวัลและถ้วยรางวัลการแขงขัน คาป้ายประชาสัมพันธพร้อมติด
ตั้ง คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 43 ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุม ผู้ฝึก
สอน คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารเครื่องดื่มสําหรับนัก
กีฬา ฯลฯ
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 43 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ เชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบดมินตัน ฯลฯ
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุกีฬา
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา
จัดทําโครงสร้างพร้อมตกแตงหมรับ 
หมูที่ 1-5ป้ายประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่ คา
เชา เต็นท โตะและ  เก้าอี้ คาน้ําแข็งและน้ําดื่ม คาวัสดุสําหรับจัด
ทํา
กระจาด/หมรับ เป็นต้น รวมถึงคาใช้จาย อื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 44 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําผู้สูงอายุ
เนื่องในวันสงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาและ
ตกแตงสถานที่ 
คาของขวัญชุดการแสดง คาป้ายประชาสัมพันธ คาชุด
สังฆทาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
        โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 10

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดเตรียมสถานที่ (คาเชาติดตั้ง
เวที เครื่องขยายเสียงพร้อมเต้นท คาเชาเต้นทพร้อมผ้าระบาย คา
เชาโตะ,เก้าอี้ จัดตกแตงประดับไฟ คาจ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ) 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาเงินรางวัล คาของรางวัล คาของขวัญ
การแสดง 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
        โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 11
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โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณีแหผ้าหมพระธาตุน้อย บูชาพอ
ทานคล้ายวาจาสิทธิ์

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณีแหผ้าหมพระธาตุน้อย บูชา
พอทานคล้าย
วาจาสิทธิ์ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาจ้างเหมาประดับดอกไม้สด พร้อม
ผูกผ้าระบายรถรวมขบวนแหผ้าพร้อมอุปกรณวางผ้าพระบฎ คา
ซื้อผ้าพระบฎ 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาธงและเสา  
ธง (ธงชาติ, ธงธรรมจักร) และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
            โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 44 ลําดับที่ 6

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี
แหเทียนพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจัดซื้อเทียนพรรษาแกะสลัก
พร้อมขาตั้ง คาจัดซื้อเทียนเล็กแกะสลักพร้อมพาน คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
        โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 45 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจําปี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอฉวาง ตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจําปี
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบล
กะเปียด หน้าที่ 48 ลําดับที่ 15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,340,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,432,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,432,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1
 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) 
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558             
        - หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
            - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 ตําแหนง ดังนี้
        1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
        2. ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
        3. พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา
        4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
น้ํา) จํานวน 1 อัตรา
        5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน 1 อัตรา
        6. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตามระเบียบดังกลาวฯ   
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ
        - แผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง  
โดยถือปฏิบัติตาม
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่ออกตาม
ระเบียบฉบับดังกลาวฯ
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งบดําเนินงาน รวม 801,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
        - คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชนแก อปท. เชน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ได้มาชวย
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกะเปียด ฯลฯ
        - คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราช
บัญญัติวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เชน คณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสร้างและคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ฯลฯ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        - คาตอบแทนอื่นๆ ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่สามารถ
ดําเนินการได้
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือ กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของกอง
ชาง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเป็นนอกวันหรือเวลา
ราชการ
        โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระราคาบ้าน
สําหรับพนักงานสวนตําบล กองชาง
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา ในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือ
กฎหมายกําหนด
โดยถือปฏิบัติตาม
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึงทรัพยสิน อื่นๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองชางองคการบริหารสวนตําบลกะเปียด    
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน หมึกถาย
เอกสารกระดาษ เครื่องคิดเลข  แฟ้ม  สมุด แบบพิมพตาง ๆ เทป
กาว เครื่องเจาะเอกสาร เก้าอี้พลาสติก  ตะแกรงวางเอกสาร พระ
บรมฉายาลักษณ มานปรับแสง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ
อยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนเทป
พัน สายสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
  และรวมสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ รวมถึงวัสดุ
อื่นที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างและอยูในความรับผิดชอบของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลกะเปียด
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกรณีที่ขอรับสนับ
สนุนจากสวนราชการอื่น ฯลฯ 
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
โดยถือปฏิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
คอม พิวเตอร เชน อุปกรณ บันทึกข้อมูลหัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  เมาส พริ้นเตอร 
สวิตซิ่งบอก เครื่องกระจายสัญญาณ แผนกรองแสง ฯลฯ รวมถึง
สิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอร
ไฟฟ้า หัววาลวเปิด-ปิดแกส รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่ไมได้กําหนด
ไว้ในหมวดวัสดุประเภทอื่นใด ฯลฯ
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1065 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 107,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พนักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,000.00
 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี้
        - ขนาดกว้าง 60 x ลึก 62 x สูง 94  เซนติเมตร  
        - โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดตัดแตงขึ้นรูปฟองน้ํา   
        - ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดแตงขึ้นรูป
วัสดุหุ้ม    
        - วัสดุที่ใช้สําหรับหุ้มเก้าอี้ทําด้วยหนังเทียม เท้าแขน  
        - ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมียม บุฟองน้ําหุ้มหนัง
เทียมระบบปรับโยก   
        - ใช้ระบบสปริงบังคับความออนนุมในการโยกปรับความสูง 
 
        - ระบบการปรับความสูงและต่ําของเก้าอี้ใช้ระบบแกน
ไฮโดรลิคโครงขา   
        - เป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม มี
ล้อเลื่อน
        ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - มีหูลิ้นชัก
        - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
        เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
 หน้าที่26 ลําดับที่ 10.14(10.14.2)
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ๆ
ละ 7,000.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
          - เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก มีขนาด 5
 ฟุต 
          - มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง 
          - มีแผนชั้นวาง 2 แผนพร้อมตะขอ 
        ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

โตะทํางานพนักงาน จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพนักงาน จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 3,600.00 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด W 120 x D 60 x H 75 CM.
- แผนหน้าโตะ (TOP) ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวหน้า
โตะด้วย PVC. เบิ้ลรอบหนา 30 mm.ปิดขอบด้วย  Edge PVC. 
- แผนขาซ้าย ผลิตจากไม้ Particle Board. เบิ้ลรอบ
หนา 30 mm. เคลือบผิวด้วย FOIL ปิดขอบด้วย  Edge PVC. 
- แผนบังตาผลิตจากไม้  Particle Board ความหนา 15 mm. 
เคลือบด้วยผิว FOIL ปิดขอบด้วย  Edge PVC. 
- ด้านขวามือเป็นลิ้นชัก 3 ใบพร้อมกุญแจล็อคตลอด 
- มีลิ้นชักกลาง 1 ใบพร้อมกุญแจล็อค
- มีมือจับเป็นพลาสติกสีอลูระยะ 64 mm. 
        ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

วันที่พิมพ : 28/4/2565  14:32:33 หน้า : 90/97



ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนตขนาดเล็ก 2 จังหวะ กําลังไมเกิน 1 แรงม้า แผนบังคับโซ 
มีความยาว (ความยาวบาร) ไมเกิน 12 นิ้ว

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนตขนาดเล็ก 2 จังหวะ กําลังไม
เกิน 1 แรงม้า แผนบังคับโซ มีความยาว (ความยาวบาร) ไม
เกิน 12 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - เลื่อยโซยนตขนาดเล็ก๒ จังหวะ กําลังไมเกิน ๑ แรงม้า
        - แผนบังคับโซ มีความยาว (ความยาวบาร) ไมเกิน๑๒ นิ้ว
        ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - ใช้เครื่องยนตเบนซิน
        - น้ําหนักเครื่องตบดินไมน้อยกวา 80 กิโลกรัม
        - แรงบดอัดไมน้อยกวา 5 ตัน
        - ความเร็วในการตบไมน้อยกวา 5,000  ครั้งตอนาที
        เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1.3
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน,น้ําเย็น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน,น้ําเย็น  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        - รูปทรงแข็งแรง สีสวยคลาสสิก รูปลักษณโค้งมนทันสมัย
        - ถังน้ําเย็นปัมขึ้นรูป ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว
        - มีระบบต้มน้ําร้อนและน้ําเย็นในเครื่องเดียวกัน
        - ให้น้ําร้อนอุณหภูมิ 85 - 95 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่
เหมาะกับเครื่องดื่มทุกประเภทและสามารถจายน้ําร้อนตอเนื่องได้
มากเกือบ 2 ลิตร
        - ระบบคอมเพรสเซอรทําความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทํา
ความเย็นที่ไมมีสวนผสมของสาร CFC
        - ตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัยระหวาง
ใช้งาน
        - ขนาด กว้าง 305 มม. สูง 1,080 มม. ลึก 380 มม.
        - พร้อมถังบรรจุน้ํา
        ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
        ตั้งงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 6 ลําดับที่ 11

เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
– สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่ 18 ลําดับที่ 50
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งานก่อสร้าง รวม 3,181,360 บาท
งบลงทุน รวม 3,181,360 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,181,360 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายชองเขา หมูที่ 1 ตําบลกะเปียด 
เชื่อมตอหมูที่ 5 ตําบลนาเขลียง

จํานวน 499,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือผิว
จราจร คสล. 980ตารางเมตร ถมไหลทางด้วยหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย ราย
ละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหาร
สวนตําบลกะเปียด ฉบับแก้ไข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 11

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายถนนตกซอย 4 (ห้วยกลั้ง) หมูที่ 4 จํานวน 498,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน คสล.ถนนตก
ซอย 4(ห้วยกลั้ง)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตรผิวจราจร คสล.880 ตาราง
เมตร ถมไหลทางด้วย
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย 
รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)ขององคการบริหาร
สวนตําบลกะเปียด ลําดับที่ 32 หน้าที่ 80
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โครงการกอสร้างถนนแอลฟัลทติกคอนกรีต สายป่าวาหมูที่ 5 จํานวน 1,600,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีตสายป่าวา ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 588 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือผิว
จราจรแอสฟัลทติกคอนกรีตไมน้อยกวา 2,940 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1 ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการบริหาร
สวนตําบลกะเปียด ฉบับแก้ไข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ครั้งที่ 1 ลําดับที่ 36 หน้าที่ 12

โครงการบุกเบิกถนนสายวังโตน(แยกสวนนางจันดี รณรงค)ไปสวน
นายสาธิต เหมาะประมาณ หมูที่ 3

จํานวน 462,000 บาท

โดยทําการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง
บดอัดแนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.20 ม. ยาว 1430 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ 1
 ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
            ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)ขององคการบริหาร
สวนตําบลกะเปียด ลําดับที่ 26 หน้าที่ 79

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เพื่อจายเป็นคา จํานวน 122,360 บาท

ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)(คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)
        โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเพาะ
ปลูก บํารุง รักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและที่
สาธารณะ เชน พันธุพืช วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย ต้นไม้ กล้า
ไม้ กระถาง สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร
โดยถือปฎิบัติตาม
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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