
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน

อําเภอ สิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,743,304 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,767,324 บาท

งบบุคลากร รวม 7,570,524 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,114,604 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
การจายคาตอบแทน ดังนี้ 
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ  20,400 บาท จําน
วน 12 เดือน
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 บาท จําน
วน 12 เดือน
   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.และ
รองนายก อบต.อัตราจาย ดังนี้ 
1.นายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท 
2.รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน     
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก องคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้
   1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 1,750 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน
   2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน
 จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 7,200 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,429,884 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนๆละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 25 คนๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,160,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,455,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,819,880 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แกพนพนัก
งานสวนตําบล  ตําแหนงดังตอไปนี้
     1.   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา  
     2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
     3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน  1 อัตรา  
     4. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
     5. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
     6.นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
     7. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
     8.นิติกร จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานสวนตําบล 
 ตําแหนงดังตอไปนี้
     1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
     3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
 ิ     ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มา
ตฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
 และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 5)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,382,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน ตําแหนง ดังตอไปนี้
    1.  ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
    2. ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
    3. ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
    4. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา    
    5. พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา 
    6.  คนงาน 2 อัตรา  
    7. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 122,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ
ของพนักงานจ้าง โดยคํานวณตั้งจายจํานวน  12  เดือน  ทั้ง
หมด 7  อัตรา ได้แกตําแหนง
     1.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
     2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา    
     3. พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา 
     4. คนงาน 2 อัตรา  
     5. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 6,104,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,832,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,500,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคการ
บริหารสวนตําบลเปลี่ยน  ตามหลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้มี
หน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เงินรางวัลตามกฎหมาย
จราจรทางบก คาตอบแทน  คากรรมการดําเนินการสอบ  เงิน
รางวัล ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน 100,000
 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลา ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 276,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,800 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ ที่ควรจะได้รับ 
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ค่าใช้สอย รวม 2,490,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําสิ่งของหรือรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ เชน คาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  คาจัดทําวารสาร  ปฏิทิน สื่อ
สิ่งพิมพตางๆ คารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ คาจ้างทําป้าย ป้ายประชา
สัมพันธตางๆ คาล้างเครื่องปรับอากาศ คาจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  คาจ้างเหมาถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศนสองข้างทาง คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท  คาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
เปลี่ยน  คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ 

คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต จํานวน 60,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตของ อบต
.เปลี่ยน 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม ทัศนศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา  อบต
. พนักงานสวนตําบล  เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร ฯลฯ คาของขวัญ ของรางวัลสําหรับโอกาสสําคัญ
ตางๆ พิธีเปิดอาคารตางๆ  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี
ตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการ จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน ตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ ให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือ ไปติดตอราชการ  ฯลฯ

คาพวงมาลัย  พวงมาลา  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  สําหรับพิธีการ
วันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น  และมีความสําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จํา
เป็น และมีความสําคัญ ฯลฯ 

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอหน้าที่คุณธรรม
จริยธรรมและ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องถวายสังฆทานพระสงฆ  ปัจจัยถวาย
พระ  คาสมนาคุณวิทยากร  ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาวัสดุ
อุปกรณในการใช้บําเพ็ญประโยชน (ไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาด
ก้านมะพร้าว,ไม้ตราด, แปรงขัดห้องน้ํา น้ํายาขัดห้องน้ําฯลฯ)  คา
อาหารวางและเครื่องดื่มผู้เข้ารวมฝึกอบรมฯ จํานวน 2 มื้อ คา
อาหารสําหรับผู้เข้ารวมฝึกอบรมฯ  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล  
พนักงานครู พนักงานจ้างและดูงานนอกสถานที่

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ในสถานที่องคการ  คา
อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณในการฝึกอบรม   คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ    คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จัดอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่  คาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวรปรับอากาศใน
การศึกษาดูงาน  คาอาหาร  เลี้ยงครบทุกมื้อ  คาเชาที่พัก คาของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเปลี่ยน และศึกษาดูงานนอกสถานที่

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ในสถานที่องคการ  คา
อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณในการฝึกอบรม   คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ    คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จัดอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่  คาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวรปรับอากาศใน
การศึกษาดูงาน  คาอาหาร  เลี้ยงครบทุกมื้อ  คาเชาที่พัก คาของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้ง   ตามที่กฎ
หมายกําหนด  อีกทั้งให้ความรวมมือในการ ประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบ ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้ แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด สถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คา อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยาน พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบ
แทนคณะ กรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ เครื่องคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครื่องถาย
เอกสาร  หมึกตางๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน น้ํายาลบคํา
ผิด กาว สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ตรายาง  ที่ถู
พื้น ซอง  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ลวดเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ  แผงปิดประกาศ กระดาน
ไวทบอรด กระดานดํา ชอลก แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุม แผงกั้นห้องพระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตารทเตอร โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส สวิตซแสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-
Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย น็อต ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน อุปกรณทําความ
สะอาด แปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา สบู น้ํายาล้างจาน น้ํายา
เช็ดกระจก ผงซักฟอก กลองพลาสติก ถาด มีด กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง แก้วน้ําจานรอง ถาดหลุมฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน พลาสติก PVC  ไม้ตางๆ  น้ํามัน
ทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก แผนพื้น คสล. เทปพัน
เกลียว กาว หิน กรวด อิฐ เหล็ก เชือก ซิลิโคน สีตางๆ น้ํามันสน
 หญ้าเทียม จันทัน ลวด จากมุงหลังคา หรือแฝก ฝา
ครอบ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ข
วาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า   ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงรถยนตและรถ
จักรยานยนตของ อบต.  เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลม
กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน ล็อกพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงต้ม น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว  อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช  เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่อง
หยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ  เครื่องทําความสะอาดเมล็ด
พันธุ  เครื่องกระเทาะเมล็ดพีช คราดซึ่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวนสําเร็จ
รูป กระชัง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ/วัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด
  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก แผนซี
ดี โปรแกรมสําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ  ซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่ง  ไมเกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 462,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประปา ที่สาธารณะ ฯลฯ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต. 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เปลี่ยน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เปลี่ยน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชา หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย เป็นต้น ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เชน คาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ และให้หมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาเชาพื้นที่ คาบํารุง
รักษาดูแลเว็บไซต และคาสื่อสารอื่นๆ คาเชาคูสายอินเตอรเน็ต
ตําบล (อินเตอรเน็ตความเร็วสูง) คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
เว็บไซต ของ อบต. คาจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี   ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 30,000 บาท

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED สี  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
โดยแตละเครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:02:41 หน้า : 14/48



จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา 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
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:02:41 หน้า : 15/48



งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.ทุงปรังในการดําเนินการ
บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
กรปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอสิชลตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น     

งานบริหารงานคลัง รวม 3,183,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,947,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,947,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,538,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1 อัตรา
     2.  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1  อัตรา 
     3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 
     4. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา 
     5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงดังนี้
     1.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 
     2. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา 
     3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตําแหนงดังตอไปนี้  
     1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  
     2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,236,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

     1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคการ
บริหารสวนตําบลเปลี่ยน  ตามหลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้มี
หน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     2. เพื่อจายเป็นเงินผลประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 71,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ  กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําของ หรือบริการ
ตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเข้าเลม เอกสารตางๆ คาจ้างในการ
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

     1.  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน เชน คาธรรมเนียมศาล คา
ลงทะเบียน ในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
     2. เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ   

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ เครื่องคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครื่องถาย
เอกสาร  หมึกตางๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน น้ํายาลบคํา
ผิด กาว สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ตรายาง  ที่ถู
พื้น ซอง  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ลวดเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ  แผงปิดประกาศ กระดาน
ไวทบอรด กระดานดํา ชอลก แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุม แผงกั้นห้องพระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถ
จักรยานยนต 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก แผนซี
ดี โปรแกรมสําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ  ซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่ง  ไมเกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยา
กร   คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 339,000 บาท

งบบุคลากร รวม 276,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 276,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

    1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคการบริหารสวน
ตําบลเปลี่ยน  ตามหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงาน สวนตําบล 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน สวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วัน หยุดราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน เชน คาธรรมเนียมศาล คาลง
ทะเบียน ในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล อปพร. ไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง อปพร. ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตารทเตอร โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส สวิตซแสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุสื่อ
สาร อุปกรณชารแบตเตอรี่  ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโคร
โพน ขาตั้งไมโครโพน  ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย น็อต  ฯลฯ  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อถังดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 740,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้ กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการตั้งจุดอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล
ปีใหม  เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเหมาเต้นท คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายไวนิล คาใช้อื่นที่จําเป็น ฯลฯ

คาใช้จายในการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการตั้งจุดอํานวยความสะดวกในชวงเทศกาล
สงกรานต เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเหมาเต้นท คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายไวนิล คาใช้อื่นที่จําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม อปพร. เพิ่มเติม และฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 500,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม อปพร.เพิ่มเติมและฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร./จัดอบรม อปพร.เพิ่ม
เติมให้เพียงพอในการชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย
ตางๆ โดยจายเป็น คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ป้ายโครงการ คาที่
พัก คาเชาเหมารถ คาของที่ระลึก คาชุด อปพร.  คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ 
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โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแกเยาวชนตําบลเปลี่ยน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรมวิจัยจราจรให้กับ
เยาวชนในตําบลเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดคาใช้จายดังนี้ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาไวนิลโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาเอกสาร
ประกอบการอบรม คาเข้าเลมเอกสาร ฯลฯ

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ําแกเยาวชนตําบลเปลี่ยน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรมสร้างความปลอดภัย
ทางน้ํา ให้กับเยาวชนในตําบลเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดคาใช้จาย
ดังนี้ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาไวนิลโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาเอกสาร
ประกอบการอบรม คาเข้าเลมเอกสาร ฯลฯ     

โครงการอบรมเยาวชนไทยกับการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เยาวชนเกี่ยวกับการชวย
เหลือตัวเองเมื่อมีสาธารภัยเกิดขึ้น  โดยจายเป็นคาสมมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ
ที่ใช้ในการอบรม  คาป้ายโครงการ  คาของที่ระลึก  คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,849,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,574,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,574,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 944,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
2. ครู จํานวน 2  อัตรา     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะแกครู จํานวน1  อัตรา     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง 
1. ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
2. ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบล
เปลี่ยน  ตามหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ กําหนด     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก ผู้
บริหาร  พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่  3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

"1.  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน เชน คาธรรมเนียมศาล คาลง
ทะเบียน ในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ"     

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน พลาสติก PVC  ไม้ตางๆ  น้ํามัน
ทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก แผนพื้น คสล. เทปพัน
เกลียว กาว หิน กรวด อิฐ เหล็ก เชือก ซิลิโคน สีตางๆ น้ํามันสน
 หญ้าเทียม จันทัน ลวด จากมุงหลังคา หรือแฝก ฝา
ครอบ  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ข
วาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า   ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,153,630 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,021,630 บาท

ค่าใช้สอย รวม 850,830 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคุณธรรมนําชีวิต เยาวชนตําบลเปลี่ยน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาอาหาร น้าดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารตางๆ ในการดําเนินการประกับ
คุณภาพภายในสถานศึกษา     

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารก้าวสูการเป็น
พลเมืองอาเซียน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรมการพัฒนาการใช้
ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารก้าวสูการเป็นพลเมืองอาเซียน ให้กับ
เยาวชนในตําบลเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดคาใช้จายดังนี้ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาไวนิลโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาเอกสาร
ประกอบการอบรม คาเข้าเลมเอกสาร ฯลฯ     

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดสถานที่คา วัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ในการจัดตกแตงสถานที่ อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้ารวมกิจกรรม (ตามเป้าหมาย)คาวิทยากรในการสอนและสาธิต
ตามโครงการ      
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดสถานที่คา วัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ในการจัดตกแตงสถานที่ อาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม (ตามเป้าหมาย)คาวิทยากรในการสอน
และสาธิตตามโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ     

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 628,830 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
1. จัดซื้ออาหารกลางวัน ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคการ
บริหารสวนตําบลเปลี่ยนจัดตั้งเอง สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน จํานวน 245  วัน ในอัตรา
คนละ 20  บาท/วัน  จํานวน 71 คน  เป็นเงิน  347,900  บาท
2. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นเงิน 35,000
  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน  โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมารถ คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ  ฯลฯ
3. โครงการห้องเรียนนาอยู  เป็นเงิน  20,000  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ จัดหาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ในการจัดมุมประสบการณตางๆ จัดทําป้ายนิเทศน ฯลฯ
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านนัก
วิทยาศาสตรน้อย  เป็นเงิน  20,000  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน้อยโดยจายเป็น คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณสําหรับทดลองวิทยาศาสตร  คาจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
5. สายใยรักแมลูกผูกพัน  เป็นเงิน  5,000  บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธของแมและ
เด็ก เชน คาจัดสถานที่  ซื้อดอกมะลิ คาวัสดุ อุปกรณตางๆในการ
จัดทําการดอวยพร  ฯลฯ
6. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)   เพื่อจายเป็นคา 
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6.1 คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5
 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน 120,700 บาท  
6.2 คาหนังสือเรียน  จัดสรรสําหรับอายุ 3 – 5 ปี  อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 14,200 บาท  
6.3 คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับอายุ 3 – 5 ปี  อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 14,200 บาท  
6.4 คาเครื่องแบบนักเรียน  จัดสรรสําหรับอายุ 3 – 5 ปี  อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 21,300 บาท  
6.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับอายุ 3 – 5 ปี  อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี  เป็นเงิน 30,530 บาท  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,170,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,170,800 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต  โรงเรียน
บ้านเขาทราย  โรงเรียนบ้านไสพลู โรงเรียนบ้านไสเหรี
ยง  สําหรับเด็กนักเรียนชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6   และเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน  รวม
จํานวน 611 คน   ในอัตราคนละ 7.37  บาท/วัน จํานวน 260
  วัน  

ทั้งนี้  1. จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
        2. การเบิกจายจะเบิกจายตามยอดนักเรียนจริง
        3. งบประมาณสามารถถัวจายได้ทุกโรงเรียน"     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,132,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,132,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเปลี่ยนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนบ้านเขาทราย)

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเขาทราย ในการ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 54 คน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน จํานวน 200  วัน  
ทั้งนี้  1. จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
        2. การเบิกจายจะเบิกจายตามยอดนักเรียนจริง

โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเปลี่ยนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนบ้านไสพลู)

จํานวน 516,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านไสพลู ในการดําเนิน
การจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 129 คน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน จํานวน 200  วัน  
ทั้งนี้  1. จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
        2. การเบิกจายจะเบิกจายตามยอดนักเรียนจริง"     

โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเปลี่ยนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนบ้านไสเหรียง)

จํานวน 212,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านไสเหรียง ในการ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 53 คน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน จํานวน 200  วัน  
ทั้งนี้  1. จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
        2. การเบิกจายจะเบิกจายตามยอดนักเรียนจริง"     
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โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเปลี่ยนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร)

จํานวน 704,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ในการ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 176 คน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน จํานวน 200  วัน  
ทั้งนี้  1. จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
        2. การเบิกจายจะเบิกจายตามยอดนักเรียนจริง

โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเปลี่ยนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
(โรงเรียนวัดศิลาชลเขต)

จํานวน 484,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดศิลาชลเขต ในการ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 121 คน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน จํานวน 200  วัน  
ทั้งนี้  1. จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
        2. การเบิกจายจะเบิกจายตามยอดนักเรียนจริง"     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 828,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 828,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 638,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการดําเนินการจัดซื้อ  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  กระบอกฉีดยาพลาสติก  เข็มฉีดยาพลาสติก  คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ

โครงการจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวภาย
ใต้โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวพื้นที่
ตําบลเปลี่ยน

โครงการบริการระบบการแพทยฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบล
เปลี่ยน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดภายในตําบลเปลี่ยน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพน
หมอกควัน  จัดซื้อทรายอะเบท  จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน  ไวนิล
ประชาสัมพันธรณรงคป้องกันฯ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น   ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ (รวม
กํามะถัน กรด ดาง)  วิทยาศาสตรหรือการแพทย สําลี และผ้าพัน
แผล กระบอกตวง หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องวัด
น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องมือวิทยาศาสตร  ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,102,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,900,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,900,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 943,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงดังตอไปนี้
   1. ผู้อํานวยการกองชางจํานวน  1  อัตรา 
   2. วิศวกรโยธา จํานวน 1  อัตรา 
   3. นายชางโยธา จํานวน 1  อัตรา      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 878,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง 
1. ผู้อํานวยการกองชางจํานวน  1  อัตรา 
2. วิศวกรโยธา จํานวน 1  อัตรา 
3. นายชางโยธา จํานวน 1  อัตรา      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของ พนักงานจ้าง  ตําแหนงดังตอไปนี้
   1.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา   
   2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน  1  อัตรา  
   3. คนงาน  จํานวน 1 อัตรา  
   4. คนงานประจํารถขยะ จํานวน  1 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 2,172,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 436,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     1.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคการ
บริหารสวนตําบลเปลี่ยน  ตามหลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้มี
หน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกจาย
ได้ตามระเบียบที่กําหนด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 68,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,216,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําของ หรือบริการตางๆ เชน
คาถายเอกสาร คาเข้าเลมเอกสารตางๆ คาจ้างในการทําป้าย
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ อบต. คาจ้างเหมาบริการ
ตาง ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวนตําบล
เปลี่ยน เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการสงพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจ้าง หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง  ผู้แทนชุมชน หรือประชาคมที่ได้รับการแตงตั้งให้เข้ารวมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ เครื่องคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครื่องถาย
เอกสาร  หมึกตางๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน น้ํายาลบคํา
ผิด กาว สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ ตรายาง  ที่ถู
พื้น ซอง  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ลวดเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ  แผงปิดประกาศ กระดาน
ไวทบอรด กระดานดํา ชอลก แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุม แผงกั้นห้องพระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตารทเตอร โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส สวิตซแสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-
Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย น็อต ฯลฯ  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ  น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า  ยางมะตอยผสมสําเร็จรูป  (แอ
สฟัลท)  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงรถยนตของ อบต
. เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร  ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใช้ในราชการของ อบต
.เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันดีเซล   ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก แผนซี
ดี โปรแกรมสําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครื่องอานข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ  ซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่ง  ไมเกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติ หรือคาซอมกลาง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) สําหรับงานกอสร้างทุกประเภท 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
. 0808.2/ว2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2559  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท. 0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11
 กรกฎาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจายคาจ้าง  สัญญา
จ้างแบบปรับราคาได้ (K) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 323,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 323,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการทิ้งขยะมูลฝอย
ของ อบต.

คาจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย  จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน  12  เดือน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,915,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,915,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,915,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม จัดอบรมให้ความรู้แกเด็กและ
เยาวชนหางไกลยาเสพติด  โดยจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณที่ใช้ใน
การอบรม  คาเชาเหมารถในการทัศนศึกษานอกสถานที่  ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม  รณรงค  ประชาสัมพันธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะกําจัดขยะที่ถูกวิธี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการฝึกอบรม รณรงคประชาสัมพันธ  เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  กําจัดขยะที่ถูกวิธีเชน  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม คาป้ายโครงการ ป้ายจุดสาธิตฯ คาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง  คาตอบแทน
วิทยากร  คาไวนิลโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็น  ฯลฯ
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โครงการสงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ

จํานวน 640,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ คาสมนาคุณ
วิทยากร    คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าอบรม  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มในวันอบรมสําหรับผู้เข้ารับการอบรม   คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณในการฝึกอบรม   คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับรับการฝึกอบรม   คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัด
อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  คาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร
ปรับอากาศในการศึกษาดูงาน คาอาหาร  เลี้ยงครบทุกมื้อ   คา
เชาที่พัก คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จายในการฝึกอบรมสงเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ  เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง  คาตอบแทน
วิทยากร  คาไวนิลโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็น  ฯลฯ 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาท้อง
ถิ่นแบบบูรณาการ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด อบรม ผู้นําหมูบ้าน ประชาคมหมู
บ้าน ประชาคมตําบล  จัดประชุมประชาคมในการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลและแผนชุมชน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาเอกสาร
ประกอบการอบรม คาเข้าเลมเอกสาร ฯลฯ
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โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอบรมให้ความรู้ในสถานที่องคการบริหารสวน
ตําบลเปลี่ยน  โดยจายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วันสําหรับผู้เข้าอบรม   คาอาหารวางและเครื่องดื่มในวันอบรม
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม   คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณใน
การฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม    คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาจัดอบรมศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่  โดยจายเป็นคาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวรปรับอากาศในการ
ศึกษาดูงาน  คาอาหาร  เลี้ยงครบทุกมื้อ คาเชาที่พัก  คาของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน    คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,236,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 546,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 546,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้นําเต้นออกกําลังกาย  (แอโรบิค)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการสงตัวนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันระดับตางๆ เชน 
อําเภอ จังหวัด ฯลฯ

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ระดับตางๆ เชน  อําเภอ จังหวัด   การแขงขันกีฬาที่หนวยงาน
ตางๆ จัดขึ้น ฯลฯ โดยจายเป็นคาจัดซื้อชุดกีฬา คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาตอบแทนผู้ฝึกสอนนักกรีฑา คาเชาเห
มาเต้นท คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาใช้จายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชนตําบลเปลี่ยน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน กีฬา
ประชาชนตําบลเปลี่ยน โดยจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา คาเชา
เครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบ
แทนผู้บรรยายการแขงขันฟุตบอล คาจัดซื้อชุดกีฬา น้ําแข็งน้ํา
ดื่ม คาเงินรางวัล เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ของรางวัล คาเชาเห
มาเต้นทเก้าอี้ คาเชาเหมาเครื่องเสียงคาจ้างเหมาตกแตงสนาม
หรือเตรียมสนามฟุตบอล วอลเลยบอล สนามสะบ้า  คาจ้างเหมา
ทําความสะอาด  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 690,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 690,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเหลียนเกมส จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านไสเหรียง ในการ
ดําเนินการตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเหลียนเกมส โดยจาย
เป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนผู้บรรยายการแขงขัน
ฟุตบอล คาจัดซื้อชุดกีฬา น้ําแข็งน้ําดื่ม คาเงินรางวัล เหรียญ
รางวัล ถ้วยรางวัล ของรางวัล คาเชาเหมาเต้นทเก้าอี้ คาเชาเหมา
เครื่องเสียงคาจ้างเหมาตกแตงสนาม คาจ้างเหมาจัดตกแตงสถาน
ที่เปิด ปิด คาจ้างเหมาจัดเวทีกลาง คาจ้างเหมาทําความ
สะอาด  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ 

อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจําปี พ.ศ.  2563-2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ประจําปี พ.ศ. 2564
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมูบ้านในการดําเนิน
กิจการที่เป็นสาธารณะประโยชนกีฬานันทนาการหมูบ้านหมูที่ 1 - 
14

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านหมู
ที่ 1-14  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณ
ประโยชน กีฬา นันทนาการ ของหมูบ้าน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 556,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  โดยจายเป็นคา
เชาเครื่องเสียง  คาเชาเต้นทพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้รวมงาน  คาของ
รางวัล  คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 
 คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยจายเป็นคาของ
รางวัล กรอบรูปประกาศนียบัตร   ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
โครงการ คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่  จัดพานดอกไม้  ผูกผ้า และ
จัดดอกไม้ในพิธีการ  คาจ้างเหมาเต้นท โตะ เก้าอี้  แก้วน้ํา  และ
เวทีนั่งสําหรับพระภิกษุประกอบพิธี  น้ําอบไทย คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาชุดสังฆทาน ปัจจัยถวายพระ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน โดยจายเป็นคา
ตกแตงสถานที่  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
 น้ําดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การอบรม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:02:42 หน้า : 43/48



งบเงินอุดหนุน รวม 276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 276,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชส  ประจําปี  พ.ศ.  
2563- 2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชส ประจําปี พ.ศ. 2564  
   

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี  พ
.ศ.  2563- 2565

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี พ.ศ
. 2564     

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ประจําปี   พ.ศ. 2563 - 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี พ.ศ. 2564     

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  28   กรกฎาคม  ประจําปี  พ.ศ. 
2563 - 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม ประจําปี พ.ศ. 2564  
   

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:02:42 หน้า : 44/48



อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีแฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3  
มิถุนายน ประจําปี พ.ศ  2563 - 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีแฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3
 มิถุนายน ประจําปี พ.ศ 2564     

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมมนาถบพิตร  
ประจําปี  พ.ศ. 2563 - 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
มนาถบพิตร ประจําปี พ.ศ. 2564     

อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ประจําปี  พ.ศ. 2563 - 
2565

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2564     

อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี  "แหหมฺรับเดือนสิบ  
"ประจําปี  พ.ศ. 2563-2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แหหมฺรับเดือน
สิบ"  ประจําปี พ.ศ. 2564     

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 10 
ในการจัดงานวันลอยกระทง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 ใน
การจัดงานวันลอยกระทง     
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โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 12 
ในการจัดงานวันลอยกระทง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 ใน
การจัดงานวันลอยกระทง     

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับวัดในพื้นที่ตําบลเปลี่ยน  ในการ
จัดกิจกรรมด้านการรักษาขนบธรรมเนียม ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีตางๆ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดภายในตําบลเปลี่ยนจัดสงเรือ
พนมพระเข้ารวมงานวันชักพระอําเภอสิชล และ
กิจกรรม อนุรักษ  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี
ตางๆ ฯลฯ     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,739,270 บาท

งบกลาง รวม 16,739,270 บาท
งบกลาง รวม 16,739,270 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,894,400 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,652,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ย
ความพิการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

สํารองจาย จํานวน 2,000,000 บาท

     เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 19
     หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12  มีนาคม  2545  หน้งสือมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 และหนังสือ
กระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
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รายจายตามข้อผูกพัน

เพื่อจายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

จํานวน 140,870 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
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