
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเนินพระปรางค

อําเภอ สองพี่นอง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,262,938 บาท

งบบุคลากร รวม 4,965,938 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,246,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนรายเดือน
  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220 
บาท/เดือน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547)
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 
บาท/เดือน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547)
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547)
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ : 25/9/2562  12:03:49 หนา : 3/143



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547)
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1อัตราๆ ละ 9,180
 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547)
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราช
กิจจานุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,719,938 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,677,938 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12 เดือน ปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด หัวหนาสํานักปลัด นักวิเคราะหฯ นัก
ทรัพยากรบุคคล นักฒนาชุมชน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
    ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
    เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
    (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
     เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ 
     พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
     เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน 
     อื่นฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
    เกี่ยว กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน และประโยชนตอบแทนอื่น 
    (ฉบับที่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
    เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน และประโยชนตอบแทนอื่น 
    (ฉบับที่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือดวนที่สุด ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
    2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท., และ 
    ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว 13 
    ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. เรื่อง 
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนกหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัด 
  องคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท/เดือน 
  จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเประจําแหนงพนักงาน ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท/เดือน
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน
3. หัวหนาสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
    ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
    พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
    22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
    0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
    การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
    ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
    รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับลูกจางประจํา ตําแหนงเจา
หนาที่ธุรการ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
    ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
    พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
    22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
    0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
    การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
    ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
    รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

วันที่พิมพ : 25/9/2562  12:03:49 หนา : 8/143



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงาน 
  จางทั่วไป (พนักงานขับรถ) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงิน 
  ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป โดยจาย
ให 
  กับพนักงานจางดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักวิเคราะหฯ) จํานวน 1 ตําแหนง
2. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน) จํานวน 1 
    ตําแหนง
3. พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถ) จํานวน 1 ตําแหนง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
    ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
    กับพนักงานจาง (ฉบับที4่) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
    สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
    เกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
   - เงินคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
    ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
    พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
    22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
    0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
    การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
    ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
    รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
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งบดําเนินงาน รวม 2,652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้         
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่ 
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ 
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549                                                  
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ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิคดีความคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ16  )

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือหรือเลี้ยงรับรองของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
โดยแยกเปน
1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผูอุทิศให ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มียอดรับจริง 28,473,107.72
 บาท คํานวณ ไดดังนี้ 28,473,107.72x1/100 =284,731.07 บาท ใหเบิก
จายไดภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและคาใช
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จายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัดและใหใชหลักฐานการ
จายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเบิกจายเงินโดยมี
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท 
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไม
รวมอยูในคารับรอง ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิก
จาย โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย ขอ (1
) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญตางๆ
ของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น กระทรวง มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ ดังนี่่
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
คณะกรรมการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 1 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงหรือซอมแซมรถยนต เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องเสียง เสียงตามสาย หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการปฎิบัติงานและการบริการประชาชน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3 )

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของทีมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
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ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอนปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
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และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 282,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมาย
ความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 625,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับผูบริหารแบบพนักพิงสูงปรับระดับได จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัวๆ 5,000 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)  
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 6)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญหรือซอม
แซมทรัพยสินเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารจอดรถองคการบริหารสวนตําบลเนินพระปรางค จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการอาคารจอดรถขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระ
ปรางค  ขนาด 12.00 x 16.00 เมตร พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 192 ตาราง
เมตร
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 59 ขอ 31)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานราชพิธีอําเภอสองพี่นอง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการจัดงานราชพิธีอําเภอสองพี่นอง
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 109 ขอ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,565,500 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,807,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,807,000 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,550,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12 เดือน ปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได เจา
พนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท 
 เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 12 เดือน 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
กับพนักงานจาง (ฉบับที4่) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

งบดําเนินงาน รวม 702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ 20)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ 
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิคดีความคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ 16)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดเก็บภาษี โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 58 ขอ 22)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
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 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
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เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 56,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,500 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,500 บาท
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-เพื่อจายเปนคาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
1.มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2.มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3.บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสรางเสนทางได 
200 เสนทาง
4.บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด
5.มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญไมนอยกวา 
500,000 ตําแหนง
6.มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดัน 
บรรยากาศ
7. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port แบบ 
High-Speed

หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียกอื่นคือ
เครื่องอานพิกัดทางภูมิศาสตร
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 56 ขอ 11)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเครืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยงใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cach Memore รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลดานกราฟ
ฟิก  (Graphics Processing Unit) ไมนอย กวา 10 แกน หรือ 
2 ) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cach Memore รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณ 
นาฬิกาพื้นฐานไม นอยกวา 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ 
นาฬิกไดในกรณีที่ ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวาขนาด
  ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี 
ขนาดไมนอยกวา 12 นื้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
 ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
  Bluetooth
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 5)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญหรือซอม
แซมทรัพยสินเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 202,000 บาท

งบบุคลากร รวม 195,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 195,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 185,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป โดยจายใหกับพนักงานจางตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
กับพนักงานจาง (ฉบับที4่) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ 1
 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

งบดําเนินงาน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิคดีความคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ 16)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 702,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 702,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาปวยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาปวยการใหกับผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเนินพระปรางค
อื่นๆ  จํานวน  50,000  บาท  ที่ดําเนินการ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคา
ใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชา
ขน ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 4)
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โครงการจัดฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  หลักสูตรจัดตั้ง  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาเดินทางไปราชการ    คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เลือน  พ.ศ. 2553  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 1)

โครงการติดตั้งถังดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการติดตั้งถังดับเพลิง  คาจ่างจัดสถานที่  คาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 61 ขอ 9)
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โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูในโครงการฝึกซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาจางจัดสถานที่  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 2)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูในการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาจ่างจัดสถานที่  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 3)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
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สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 7)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 7)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 7)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 7)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณถังดับเพลิงและน้ํายาเคมี วัสดุดับเพลิง สายฉีด
น้ํา วัสดุ อุปกรณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 7)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน คาจางจัดสถานที่  คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  และคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 60 ขอ 7)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 984,000 บาท

งบบุคลากร รวม 642,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2
  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000  บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 342,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิคดีความคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ16  )
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
โดยแยกเปน
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบประมาณไดไม
เกินปีละ  1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศ
ให  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดรายรับจริง  22,120,653.64
 บาท  คํานวณไดดังนี้   22,120,653.64 x  1/100  =  221,206.54
  บาท  ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัด
และใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบ
การเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการ
จาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจาย
ไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการ
ประชุม  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย  
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ17  )

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 108 ขอ 22  )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ1)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
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 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ1)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ1)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส
 ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ1)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
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เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
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- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ1)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,575,520 บาท
งบบุคลากร รวม 905,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 905,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2
  อัตรา โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ครู   จํานวน   2   ตําแหนง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
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7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะ จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เดือน
ละ 3,500 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 25/9/2562  12:03:49 หนา : 74/143



6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 265,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1)  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 ตําแหนง (เงินสมทบในสวนที่เกินจากที่ไดรับ 
อุดหนุนจากกรมฯ)  
(2)   พนักงานจางทั่วไป 1 ตําแหนง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2  อัตรา (
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1)  พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว 
(ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,559,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับครูและผูดูแล
เด็ก ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ 
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 723,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิคดีความคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ16)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอน
กลาง)

จํานวน 385,550 บาท

     (1)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน) จํานวน 196,000  บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระปรางค  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อ
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ละ  20  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน จํานวน 40 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

      (2)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)  จํานวน   68,000  บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระ
ปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปน
คาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน จํานวน 40 คน   
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

     (3)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาหนังสือเรียน
ของเด็กนักเรียน 7,000   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาหนังสือเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 35 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

     (4)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณการ
เรียนของเด็กนักเรียน 7,000   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 35 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

       (5)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาเครื่องแบบ
นักเรียนของเด็กนักเรียน 10,500   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 35 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)
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      (6)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของเด็กนักเรียน 15,050   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรั
บเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 35 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)
-  เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)

      (7) โครงการทัศนศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 30,000 บาท
      -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการทัศนศึกษา เชน คาจางเหมารถ คาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 106 ขอ11)

      (8) โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพ ตั้งไว 5,000 บาท
      -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจคุณภาพ เชน คา
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จ่างจัดสถานที่  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101 ขอ36)

       (9) โครงการสายสัมพันธ ตั้งไว 10,000 บาท
       -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสายสัมพันธ  เชน คาจางจัดสถานที่
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101ขอ37)

       (10) โครงการสงเสริมงานกิจกรรมดานวิชาการ ตั้งไว 5,000
        -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมงานกิจกรรมดาน
วิชาการ  เชน คาจางจัดสถานที่คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101ขอ 39)

        (11) โครงการสงเสริมงานกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม                    ตั้งไว 2,000
        -เพื่อจายเปนคาใชจายในโโครงการสงเสริมงานกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม     เชน คาจางจัดสถานที่คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101 ขอ38)

        (12) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว 10,000
    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
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-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

       (13)  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว      จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
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สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 1)

       (14)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
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3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
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 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 1)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนิน
พระปรางค)

จํานวน 218,300 บาท

(1)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน) จํานวน 122,500  บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระปรางค  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อ
ละ  20  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน จํานวน 25 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

      (2)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)  จํานวน   42,500  บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเนินพระ
ปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปน
คาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน จํานวน 25 คน   
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

     (3)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาหนังสือเรียน
ของเด็กนักเรียน 2,000   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาหนังสือเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 10 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)
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     (4)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณการ
เรียนของเด็กนักเรียน 2,000   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 10 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

       (5)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาเครื่องแบบ
นักเรียนของเด็กนักเรียน 3,000   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 10 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ16)

      (6)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของเด็กนักเรียน 4,300   บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษาเปนคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินพระปรางค  จัดสรรสําหรั
บเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 35 คน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา107 ขอ16)
-  เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน

วันที่พิมพ : 25/9/2562  12:03:50 หนา : 86/143



การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)

       (7) โครงการสายสัมพันธ ตั้งไว 5,000 บาท
       -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสายสัมพันธ  เชน คาจางจัดสถานที่
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101 ขอ37)

       (8) โครงการสงเสริมงานกิจกรรมดานวิชาการ ตั้งไว 5,000
        -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมงานกิจกรรมดาน
วิชาการ  เชน คาจางจัดสถานที่คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง เครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101 ขอ39)

        (9) โครงการสงเสริมงานกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม                    ตั้งไว 2,000
        -เพื่อจายเปนคาใชจายในโโครงการสงเสริมงานกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม     เชน คาจางจัดสถานที่คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 101 ขอ38)

        (10) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว 10,000
    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
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ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 1)

       (11)  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว      จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
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นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 1)

       (12)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 5)

ค่าวัสดุ รวม 670,670 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 670,670 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเนิน
พระปรางค  จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกลาง,  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดเนินพระปรางค)  อุดหนุนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โรงเรียนวัดใหมนพรัตน โรงเรียนวัดเนิน
พระปรางค จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260
 วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107 ขอ 15)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,500
 บาท โดยมีมีจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 5)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.)  จํานวน  2  โรงเรียน  (โรงเรียนวัดใหมนพรัตน,  โรงเรียนวัดเนินพระ
ปรางค)  อัตรามื้อละ 20  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน 
1. โรงเรียนวัดใหมนพรัตน         540,000 บาท 
2. โรงเรียนวัดเนินพระปรางค    560,000 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 110 ขอ 1)

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 748,000 บาท
งบบุคลากร รวม 205,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 205,000 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานทองถิ่นประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหนง นักบริหารสาธารณ
สุขฯ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานผูอํานวยการกองการสาธารณ
สุขฯ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการสาธารณสุขฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
   - เงินคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
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งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  23
  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติม   
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หนา 64 ขอ 19)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการ "ลดขยะ ลดโรค ใสใจสิ่งแวดลอม" จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 39)

โครงการ อสม.รวมใจ รักสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 27)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด (โรคตับอักเสบ โรคไขหวัดใหญ โรคไข
เลือดออก โรควัณโรค

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 34)
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โครงการจัดอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 4)

โครงการถนนสวย สองขางทางปลอดขยะ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 41)

โครงการประชาชนรวมใจแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 40)

โครงการปลูกปาชุมชน "ลดรอน รักษโลก" จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 37)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 35)

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยเหลือขั้นพื้นฐาน (CPR) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 65 ขอ 23)

วันที่พิมพ : 25/9/2562  12:03:50 หนา : 102/143



โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจําหมูบาน ตําบลเนิน
พระปรางค

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 65 ขอ 22)

โครงการรณรงคและป้องกันการตั้งครรภในวัยเรียน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 33)

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 32)

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 31)

โครงการอบรมใหความรูการจัดการน้ําเสียในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 38)

โครงการอบรมใหความรูการทําน้ําหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ขอ 42)
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โครงการอบรมใหความรูการป้องกันโรคมเร็ง ในประชาชนตําบลเนินพระปรางค จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 28)

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 29)

โครงการอบรมใหความรูเพื่อป้องกันและแกไขปัญหามลพิษทางอากาศ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 68 ขอ 43)

โครงการอบรมใหความรูโรคเบาหวานในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บาน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 65 ขอ 25)

โครงการอบรมใหความรูโรคมะเร็งปากมดลูกในกล่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 65 ขอ 24)

โครงการอบรมใหความรูและป้องกันโรค มือ เทา ปาก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 66 ขอ 30)
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โครงการอบรมใหความรูและรณรงคโรคไชเลือดออกในตําบลเนินพระปรางค จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 65 ขอ 26)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้    
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 6)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 6)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 6)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บา
         - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 1-5 ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  23
  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติม   
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 64 ขอ 18)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 6)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
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โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
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เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 6)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ เชน น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ทรายอะเบท ขุดสําหรับพน
ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิด คากระบอกฉีดยา และอุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 6)

งบลงทุน รวม 64,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู ราคา 5,500
 บาท โดยมีมีจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 6)

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จําวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ   ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายําไมนอยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
หมายเหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆาเชื้อ
โรค หรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเปนพําหะนําโรค เชน ยุง แมลง เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 62 ขอ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 137,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 137,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก จํานวน 37,500 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ
สม.) เชิงรุก
         - เพื่อจายเปนเคาใชจายอุดหนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมูบาน (อสม.)เชิงรุก เชน คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวาง เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 111 ขอ 1)
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อุดหนุนโครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข
         - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 1-5  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  23
  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติม   
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 111 ขอ 2)
แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,797,000 บาท
งบบุคลากร รวม 907,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 907,000 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12 เดือน ปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
ผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธา ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 12 เดือน และเงิน 
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
    ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว 
    กับพนักงานจาง (ฉบับที4่) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
    สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
    เกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ 
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่วกับ 
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 57 ขอ 15)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายในตําบลเนินพระปรางค จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการติดตั้งป้ายบอกซอย หมู 1- 5 คาจัดเตรียม
สถานที่ คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัด
โครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 58 ขอ 28)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 3)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 69 ขอ 1)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 69 ขอ 1)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
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ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 69 ขอ 1)

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะอางเก็บน้ําหวายสอเพื่อเปนสถานที่
ทองเที่ยวประจําตําบล

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาด 8.00 X 12.00 ม. พื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 96 ตารางเมตร 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 80 ขอ 2)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 545,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ  อบต.สรางสุขสรางรอยยิ้มแกประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 71 ขอ 6)

โครงการกิจกรรมรณรงคและตอตานการทุจริต คอรัปชั่นในองคกรภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 74 ขอ 24)
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โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนประจําปี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 75 ขอ 33)

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมประจําปี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 71 ขอ 7)

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 72 ขอ 8)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 72 ขอ 12)

โครงการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎชวยลดอุบัติเหตุ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 72 ขอ 13)

โครงการศิล 5 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 74 ขอ 27)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 75 ขอ 28)

โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 73 ขอ 16)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 75 ขอ 29)

โครงการใหการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียน (DARE) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 72 ขอ 10)

โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 74 ขอ 22)

โครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของ
ประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 76 ขอ 37)

โครงการอบรมใหความรูและป้องกันปัญหายาเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดโครงการ เปนตน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 71 ขอ 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติราชการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําปี 2563
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 112 ขอ 1)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาของขวัญของรางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการจัดสถานที่ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 3)

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นระดับอําเภอ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก คาอุปกรณการ
กีฬาและกรีฑา คาชุดนักกีฬาและชุดนักกรีฑาพรอมรองเทาและถุงเทา คาตอบ
แทนเจาหนาที่ในการควบคุมและผูฝึกสอน หรือเจาหนาที่อื่นที่จําเปน ตลอด
จนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬา ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 5)

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาและออกกําลังกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก คาอุปกรณการ
กีฬาและกรีฑา คาชุดนักกีฬาและชุดนักกรีฑาพรอมรองเทาและถุงเทา คาตอบ
แทนเจาหนาที่ในการควบคุมและผูฝึกสอน หรือเจาหนาที่อื่นที่จําเปน ตลอด
จนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬา ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 4)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมหรือจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ขอ 1)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมู
บาน โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง วัสดุอุปกรณ คาวัสดุการ
เกษตร เชน ตนไม ปุ๋ย ยา คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
รณรงค  คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 78 ขอ 2)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส
 ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 55 ขอ 2)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,218,042 บาท

งบกลาง รวม 8,218,042 บาท
งบกลาง รวม 8,218,042 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 109,356 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนายจางใน
อัตรารอยละ  5  ของคาจางที่ อบต.จะตองจาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจาง และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9
  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูดูแล
เด็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,066,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15
 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15
 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริหาร  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อสํารองจาย  เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น   และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667  ลงวัน
ที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําลนตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหา
ภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
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 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8
 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแกไขปัญหาไฟปาและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว
  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ
แกไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และดิน
ถลม ปี 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว
  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง 
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520
 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561     

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 72,486 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  ไมนอย
กวา รอยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ   
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  23
  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที่  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 2199
  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวัน
ที่  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป : สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจายที่เปนภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 135,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปี  ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผู
อุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  2563  ไดประมาณการไว
ที่  28,000,000  บาท   คํานวณได  ดังนี้
28,000,000 – 14,440,00  =  13,560,000  X  1/100  
=  135,600  บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซอมการสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
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