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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ ำเภอ บัวใหญ่   จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,751,038 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,727,610 บาท 

 
 

1 งบบุคลากร รวม 5,888,160 บาท 
 

 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 

 1.1.1 เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 
 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 
 1 อัตรำ ๆละ 20,400 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บำท และ
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  2 อัตรำๆ
ละ 11,220 บำท/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557  
 3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
(ส่วนส ำนักปลัด) 
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1.1.2 เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 
 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท 
และเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  
2  อัตรำ ๆละ 880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท  
-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
(ส ำนักปลัด)  

    

 1.1.3 เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 
 

      

  (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
อัตรำๆละ 1,750 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท  
(2) และเพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 จ ำนวน 2 อัตรำๆละ 880 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท  
-  เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 
 
  

    

 



3 
 

3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
(ส ำนักปลัด)  

1.1.4 เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

 

      

   -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  
1 อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084 
 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554  ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
(ส ำนักปลัด)  

    

 1.1.5 เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,886,400 บำท 
 

      

  1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
จ ำนวน 1 อัตรำๆละ11,220 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บำท 
2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 9,180 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
110,160 บำท  
3. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 18  อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
1,555,200 บำท 
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 4. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท   
  -เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084 
 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 (ส ำนักปลัด)  

 
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,317,040 บาท 

 1.2.1 เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 2,392,320 บำท 
 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,392,320 บำท 
 โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่นต ำแหน่ง ดังนี้  
1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง  เป็นเงิน  453,960 บำท 
2) หัวหน้ำส ำนักปลัด                  จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง  เป็นเงิน  329,760 บำท 
3) นักทรัพยำกรบุคคล                จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง  เป็นเงิน  349,320 บำท 
4) นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง   เป็นเงิน  329,760 บำท 
5) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง   เป็นเงิน  262,560 บำท 
6) นิติกร                               จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง   เป็นเงิน  355,320 บำท 
7) นักจัดกำรงำนทั่วไป               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   เป็นเงิน   311,640 บำท 
 -เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (ส ำนักปลัด) 
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1.2.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 210,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำเดือนละ 14,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน  168,000 บำท  
2) หัวหน้ำส ำนักปลัด ในอัตรำเดือนละ3,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
   42,000 บำท  
-เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (ส ำนักปลัด)  

    

 1.2.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 637,320 บำท 
 

      

  1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 3 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
 เป็นเงิน 421,320 บำท ดังนี้  
             - พนักงำนขับรถยนต์             เป็นเงิน  144,720 บำท 
             - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร       เป็นเงิน  144,720 บำท 
             - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร  เป็นเงิน  131,880 บำท  
2)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
 เป็นเงิน  216,000 บำท     
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535(ส ำนักปลัด)  

    

 1.2.4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 77,400 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 5 อัตรำ จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน  
77,400 บำท ดังนี้ 
     1) พนักงำนขับรถยนต์               เป็นเงิน  14,700 บำท 
     2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร         เป็นเงิน  14,700 บำท 
     3) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร    เป็นเงิน  24,000 บำท 
     4) คนงำนทั่วไป                       เป็นเงิน  12,000 บำท 
     5) คนงำนทั่วไป                       เป็นเงิน  12,000 บำท 
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535(ส ำนักปลัด) 
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2 งบด าเนินงาน รวม 1,651,000 บาท 

 2.1 ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท 
 2.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เงินรำงวัล เงินท ำขวัญ
ฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว  ค่ำตอบแทนอำสำปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน  ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่  8 
 กุมภำพันธ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย  
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปี  (ส ำนักปลัด)  

    

 2.2.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
 หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำกที่ มท0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน  
2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 
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2.1.3 ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  (ส ำนักปลัด)  

    

 2.1.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล
ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549 (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

2.2 ค่าใช้สอย รวม 1,043,000 บาท 
 2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
 

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  (ยกเว้นค่ำเช่ำบำ้น) 
ค่ำโฆษณำ และเผยแพร(่รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยุกระจำยเสียง  โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ย
ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ  เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานท าความสะอาด งานดูแลต้นไม ้ที่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟำ้ ค่ำติดตั้งประปำ  ค่ำติดตั้งโทรศัพท ์ค่ำติดตั้ง
เครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
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  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ ว 3523  ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (ส ำนักปลัด) 

2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      

   1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น )โดยแยกเป็น  
    (1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว้ 10,000 บำท  
ให้ตั้งงบประมำณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้ว
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
ดังนี้ ในปีงบประมำณ 2560  มียอดรำยรับจริง  17,504,611.84 บำท  ค ำนวณได้
ดังนี้ 17,504,611.84 x 1/100 = 175,046.12 บำท  ให้เบิกจ่ำยได้ในภำยในวงเงิน
งบประมำณท่ีประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนดและตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง มำประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย  
   (2)  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุ 
กรรมกำร ตั้งไว้10,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
หรือคณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือ
หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรองให้เบิกจ่ำยได้เท่ำท่ี
จ่ำยจริงและให้แนบบัญชีลำยมือชื่อจ ำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม เพ่ือใช้
เป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็น
ผู้รับรองกำรจ่ำย  
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- ข้อ 1) และ 2) ด ำเนินกำรตำมหนังสือ สั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 
 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/รัฐพิธีต่ำงๆ  ตั้งไว้ 20,000  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำน
พระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธีทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ  โครงกำร 
อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของอ ำเภอ จังหวัด 
กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (ส ำนักปลัด)  

2.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) ค่ำของรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัดงำน หรือกิจกรรมต่ำง ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำร
แข่งขันและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559  (ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(2) ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือ ค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนกรณีรถ  
อบต. หนองแจ้งใหญ่     
-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณี
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำละเมิดต่อบุคคลภำยนอก ลงวันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2554  
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
  

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร
อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน  
หรือไปติดต่อรำชกำร  
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ที ่มท 
 0808.2/252 ลงวันที่ 22  มกรำคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  
 (ส ำนักปลัด) 

  
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 500,000 บำท 

 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแจ้งใหญ่ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์  
กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่และ
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร  และหรือสมำชิก
วุฒิสภำ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร และสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร ค่ำของ
สมนำคุณ  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๖ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท00808.2/ว3657 ลงวนัที่ 6 กรกฎำคม 2561 
เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ กำรตั้งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น  (ส ำนักปลัด) 
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(5) ค่ำพวงมำลัย ค่ำช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ จ ำนวน 2,000 บำท 

 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ  ส ำหรับพิธี
กำรวัน ส ำคัญต่ำง ๆ ตำมวำระและ โอกำสที่จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0407/ว1284 ลงวันที ่10 พฤศจิกำยน 2530 
 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่ำง ๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับ
พุ่มดอกไม้ สรุปมีนัยส ำคัญ ดังนี้  
 1.เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  
 2.ค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ส ำหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชำวต่ำงประเทศ 
และคู่สมรสที่เดินทำงเข้ำมำหรือออกจำกประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บำท   
3. ค่ำพวงมำลำ หรือพำนประดับพุ่มดอกไม้  ส ำหรับวำง ณ อนุเสำวรีย์ ครั้งละ 
ไม่เกิน 1,000 บำท  
4. ค่ำพวงมำลำส ำหรับวำงศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บำท  
2) หนังสือกระทรวงกำรคลังที่  กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2530 
 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่ำงๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับ
พุ่มดอกไม้  (ส ำนักลัด)  

    

 
 

(6) โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์  เช่น ค่ำเช่ำ 
หรือค่ำเตรียมสนำมแข่งขัน  ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำชุด
นักกีฬำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำและส่ง
นักกีฬำฯ พ.ศ. 2559 (นส. มท.ที ่มท 0808.2/ว 73 ลว. 16 ม.ค. 2560)  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำร
แข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ  149 ล ำดับที่ 3  
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

(7) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร   ค่ำพิมพ์เอกสำร
และสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำ
จัดท ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ    
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ฐำนอ ำนำจระเบียบ มท หนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค.2553 
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
5)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกรำคม 2558 เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท . 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลำคม 2559   เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0810.3/ว 22938 ลง
วันที่  26 ธันวำคม 2559 เรื่อง ตอบข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2559 
9) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1617 ลง
วันที่ 16 สิงหำคม  2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสำรประเด็นค ำถำม - แนวทำงปฏิบัติใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุดที่ 1 
10) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
11) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกรำคม  2561 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 154 ล ำดับที่ 1  
 (ส ำนักปลัด) 
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(8) โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 
สถำบันพระมหำ กษัตริย์สถำบันชำติ สถำบันศำสนำ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ  61 ล ำดับที่ 1  
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

(9) โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรท้องถิ่น จ ำนวน 200,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ 
งำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ผู้น ำหมู่บ้ำน 
หรือผู้น ำท้องถิ่น ฯลฯ เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิด- ปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำของสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำลงทะเบียน ค่ำจัดท ำป้ำย  ค่ำทีพัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  และรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ ฯลฯ       
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 153 ล ำดับที่  1  
 (ส ำนักปลัด) 
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(10) โครงกำรพัฒนำจิตส ำนึกและจรรยำบรรณ จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำจิตส ำนึกและจรรยำบรรณ 
ให้กับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้น ำ
ท้องถิ่น หรือผู้สังเกตกำรณ์  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรตกแต่งสถำนที่อบรม 
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำย
โครงกำร  และรำยจ่ำยอ่ืน ๆที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4)พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ 148  ล ำดับที่ 8 
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

(11) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมฯ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งและจัดเตรียมสถำนที่ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำป้ำย  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -
ปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นในกำรอบรม
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม หน้ำ .3  ล ำดับที่ 7  
 (ส ำนักปลัด) 
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2.2.4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 
2556 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – 
รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

2.3 ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท 
 2.3.1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่อง
เจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ี
พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวำง
เอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน 
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ของ
เอกสำร  ตลับผงหมึก  น้ ำหมึกปริ้นท์  เทปพีวีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำง
พิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (ส ำนักปลัด)  

2.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำย
ดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
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3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไมโครโฟน  ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่อง
ประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม  ดังนี้  ฟิวส์  เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ สวิทซ์
ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซิสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์เดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรคเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำ
อำกำศส ำหรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
ดังนี้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (ส ำนักปลัด) 

3.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
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3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้   หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อมส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ทีนอน กระโถน 
เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้อร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส 
เตำ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
 หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก  สบู ่ 
น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปู
โต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
 ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (ส ำนักปลัด)  

2.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำย
ดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย 
 กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคครัช  กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณ
ไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
 หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ยำงรถยนต์ น้ ำมัน
เบรค น๊อตสกรู สำยไมค์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
ดังนี้ เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช พวงมำลัย  
สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรค อำนจักรยำน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
 ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (ส ำนักปลัด) 

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 65,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
ต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม  ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เชื้อเพลิง น้ ำมดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน เตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง 
ถ่ำน ก๊ำซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (ส ำนักปลัด)  

2.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำย
ดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้    ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ (ภำพยนตร์ 
, วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำ ที่ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม 
 ฯลฯ  
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  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครภุัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (ส ำนักปลัด)  

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 25,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
 หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskettr Floppy Disk Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk 
Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic  Tape Caddette  Tape 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแผ้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่น แรม คัต
ชิทฟิดเดอร์ เมำส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจำยสัญญำณ แผ่นวงจร 
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์  
แบบฮำร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว
1134 ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
 (ส ำนักปลัด)  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 302,000 บาท 
 

 
(1) ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 220,000 บำท 

 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนในที่สำธำรณะ หรืออำคำรสถำนที่ท่ีอยู่ในควำมดูแล
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

(2) ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 3,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลในส ำนักงำน/ในทีสำธำรณะ หรืออำคำรที่
อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

(3) ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 6,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมำยควำม
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 
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(4) ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

 

      

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ 
ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

(5) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 72,000 บำท 
 

      

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริหำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเท
เลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด และค่ำสื่อสำร อ่ืน ๆ เช่น ค่ำ
เคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร  
(ส ำนักปลัด)  
 

    

 
 

3 งบลงทุน รวม 170,450 บาท 
 

 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 170,450 บาท 

 3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 

  
(1) เก้ำอ้ี จ ำนวน 3,600 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี  จ ำนวน 2 ตัว  
คุณลักษณะ ดังนี้  
1) เบำะบุฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม จ ำนวน 2 ตัว   
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
กองมำตรฐำนงบประมำณ   
ตำมระเบียบหนังสือสั่งกำร ที่ มท.0808.2/1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน. 2559 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 
หน้ำ  4  ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัด)  
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(2) เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 750 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ตัว  
คุณลักษณะดัง นี้ 
1.เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ห้องสมุด ขนำด กว้ำงXลึกXสูง ไม่น้อยกว่ำ ๕๖ x ๖๒ x ๘๔ 
 เซนติเมตรหนังเทียม สีด ำ จ ำนวน ๑ ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้ำหุ้มด้วย PVC 
๒) ฟองน้ ำใช้ฟองน้ ำวิทยำศำสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตำมรูปทรงของเก้ำอ้ี 
๓) เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้ำขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีด ำ 
๔) สำมำรถหมุนได้รอบทิศทำง 
๕) มีล้อ ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
กองมำตรฐำนงบประมำณ   
ตำมระเบียบหนังสือสั่งกำร ที่ มท.0808.2/1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน. 2559 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561
หน้ำ 9 ล ำดับที่ 30 (ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(3) เครื่องโทรสำร จ ำนวน 18,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน(เครื่องโทรสำร) จ ำนวน
1 เครื่อง  
คุณลักษณะดังนี้  
1. เป็นเครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ   
2. ส่งเอกสำรได้ครั้งละ  20 แผ่น 
3. หมำยถึงเครื่อง  Facsimile  หรือ โทรภำพ 
4. ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 นำทีต่อแผ่น  
5. ขนำดก ำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขั้นต่ ำ 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท .0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2559  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561   หน้ำที่ 6  ล ำดับที่ 20 
 หมำยเหตุ ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือน มกรำคม 
 2561  (ส ำนักปลัด) 
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(4) เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 34,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดตืดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)  
จ ำนวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะ ดังนี้  
-ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 บีทียู  
- รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง  
- เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
 ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำ
เบอร์ 5  
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีมีระบบฟอกอำกำศ เช่นแผ่นฟอกอำกำศตะแกรง
ไฟฟ้ำ (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้ำ (Ionizer)เป็นต้น สำมำรถดักจับ
อนุภำค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สำมำรถท ำควำมสะอำดได้   
-ชนิดติดผนัง  
- มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์  
 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท .0808.2/ว1134  ลว. 9 มิ.ย. 2559 
 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561   
 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่  27 
หมำยเหตุ ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือน มกรำคม 
 2561  (ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(5) ตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน 16,500 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บำน  จ ำนวน 3 หลังๆละ 5,500 บำท 
 ตั้งไว้  16,500  บำท     
  คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 1/2561 
 หน้ำ  4 ล ำดับที่ 2  
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 
 2561 
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(6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1,600 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ตัว  
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำดยำวXกว้ำงXสูง ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ x๖๐x ๗๕ 
 เซนติเมตร  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
๑) พ้ืนโต๊ะด้ำนบน เป็นไม้ Particle Board ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลำมีน ทนกำรขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ ำ 
และควำมชื้น และกำรวำงภำชนะร้อน สีลำยไม้ 
๒) มีที่วำง CPU ด้ำนล่ำง เป็นไม้ชนิดเดียวกันมีควำมหนำ มั่นคง
แข็งแรง 
๓) รำงลิ้นชักวำงคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele  
หรือเทียบเท่ำ เจำะช่องร้อยสำยไฟขวำด้ำนบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
๕ เซนติเมตร จ ำนวน ๑ ช่อง 
-ตำมระเบียบหนังสือสั่งกำร ที ่มท.0808.2/1989 ลว. 22 มิ.ย. 25529 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่1/2561
หน้ำ 9  ล ำดับที่  31 (ส ำนักปลัด) 

      

 
  

(7) โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 4,500 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน 1 ตัวๆละ 4,500  บำท 
คุณลักษณะ ดังนี้   
- โต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 ขนำด 150W* 75H cm     
 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 4  ล ำดับ
ที ่8    
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
  

(8) โต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 28,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะเอนกประสงค์   จ ำนวน 10  ตัว 
คุณลักษณะดังนี้  
โต๊ะพับขำว ขนำด กว้ำง x ยำว x สูง ไม่ต่ ำกว่ำ  ๐.๘๐ x ๑.๘๐ x  ๐,๗๕ ม.  
 จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
กองมำตรฐำนงบประมำณ   
ตำมระเบียบหนังสือสั่งกำร ที่ มท.0808.2/1989 ลว. 22 มิ.ย. 25529 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2561 
 หน้ำ 9  ล ำดับที่  32   (ส ำนักปลัด) 
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3.1.2 ครุภัณฑ์กำรเกษตร       
 

 
 (1) เครื่องสูบน้ ำ จ ำนวน 32,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บำท ตั้งไว้ 
 32,000 บำท 
     คุณลักษณะ ดังนี้  
1. เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำสูบน้ ำได้ 1,130  ลิตรต่อนำที   
2. ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
3. สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด 
4. ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ  13.50 เมตร หรือ ประมำณ  45  ฟุต  
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบชุดพร้อมที่ 
จะใช้งำนได้  
ฐำนอ ำนำจหนังสือสั่งกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย. 2559 
หมำยเหตุ ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ เดือนมกรำคม 2561 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. .2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561  
หน้ำที่  4  ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัด)  

    

 3.1.3 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       
 

  
(1) ถังแช่น้ ำแข็ง จ ำนวน 5,500 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ถังแช่น้ ำแข็ง  จ ำนวน 2 ถัง  ตั้งไว้  5,500 บำท 
 รำยละเอียด ดังนี้ 
1. ถังแช่น้ ำแข็ง ขนำด 60  ลติร   จ ำนวน 1 ถัง  เป็นเงิน 2,000 บำท 
2. ถังแช่น้ ำแข็ง ขนำด  150 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง  เป็นเงิน 3,500 บำท 
 หมำยเหตุ  รำคำตำมท้องตลำด  
ตำมระเบียบหนังสือสั่งกำร ที่ มท.0808.2/1989 ลว. 22 มิ.ย. 25529 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2561
หน้ำ   4  ล ำดับที่   4 (ส ำนักปลัด)  

    

 3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

  
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 16,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน(จอขนำดไม่น้อย 
กว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ  
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว 
สัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ  3.3  GHZ หรือดีกว่ำ  จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM ) ชนิด DDR 3 หรือ ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
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-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย 
กว่ำ 1 TB  หรือชนิด State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ120 GB  
จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี  DVD –RW  หรือดีกว่ำ  จ ำนน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมตอระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอภำพแบบ LCD  หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600: 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท .0808.2/ว1134  ลว. 9 มิ.ย. 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561   
หน้ำที่ 8  ล ำดับที่  28 
หมำยเหตุ :   เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561   (ส ำนักปลัด) 

  
(2) เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED สี แบบNetwork จ ำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะดังนี้ 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 Dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (PPM) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย 
(Wi-Fi)ได ้
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2561 หน้ำ 8 ล ำดับ
ที ่29     
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ประจ ำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  23 พฤษภำคม 2561  (ส ำนักปลัด) 
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4 งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

 
 

4.1 เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 
 4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 

  
(1) โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
จ ำนวน 18,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำรตำมโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ (อุดหนุน อบต. ห้วยยำง)    
- ฐำนอ ำนำจตำมระเบียบ มท.เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,317,640 บาท 

 
 

1 งบบุคลากร รวม 1,814,040 บาท 
 

 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,814,040 บาท 

 1.1.1 เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,616,160 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปี จ ำนวน 5 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,616,160 บำท  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   - ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง         จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  402,720 บำท 
   - นักวิชำกำรเงินและบัญชี     จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  342,720 บำท 
   - นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้     จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  299,640 บำท 
   - นักวิชำกำรพัสดุ               จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  299,640 บำท 
   - นักวิชำกำรคลัง                จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  271,440 บำท 
 - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)  

    

 1.1.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท 
จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000  บำท  
 เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)  

    

 1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 131,880 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 1 อัตรำ (ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ) 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  131,880 บำท  
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)  

    

 1.1.4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง  1 อัตรำ (ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนพัสดุ) ในอัตรำ  2,000/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บำท   
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง) 
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2 งบด าเนินงาน รวม 414,000 บาท 

 
 

2.1 ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท 
 2.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 
 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 (กองคลัง) 

    

 2.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 
 ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549 (กองคลัง)  

    

 
 

2.2 ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท 
 2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
 

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
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  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที6่ พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที1่6 กรกฎำคม 2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –รำยจ่ำย 
 งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที ่มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและคำ่สำธำรณูปโภค (กองคลัง)  

2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) ค่ำเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 55,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร
อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน 
 หรือเดินทำงไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบยีบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝกึอบรม ที่ มท 0808.2 
/252 ลว.22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหนำ้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหนำ้ที่
ท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหนำ้ที่
ท้องถ่ิน (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559  (กองคลัง)  

    

 
  

(2) โครงกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 150,000 บำท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี 
และทะเบียนทรัพยส์ิน เช่น ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลภำคสนำม ค่ำวัสดุอุปกรณ ์
ค่ำปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สนิ และรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ    
ฐำนอ ำนำจระเบียบ มท. ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สนิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที ่มท. 0808.3/ว 483 ลว. 19 กุมภำพันธ ์2561  
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2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวันที่ 6  
สิงหำคม 2556 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (กองคลัง) 

    

 
 

2.3 ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท 
 2.3.1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
 หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือ 
เมื่อน ำไปใชง้ำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนไดด้ังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำด
เล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติกแปรงลบกระดำนด ำ 
ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำรเคร่ืองตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ 
เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ  ภำพเขียน  แผนที ่พระบรมฉำยำลกัษณ์  แผงปิดประกำศ 
 แผ่นปำ้ยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยตำ่ง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชัง่ขนำด
เล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง 
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ 
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ 
ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ของเอกสำร ตลับผง
หมึก น้ ำหมึกปริ้นท ์เทป พีวีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไมบ้รรทัด คลิป เป็ก เข็ม
หมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบญัช ีสมุดประวตัิข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์
 ผ้ำส ำล ีธงชำต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน
ไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว1134 
 ลงวันที ่ 9  มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท ีมท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที ่27  มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (กองคลัง)  

2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 3,000 บำท 
 

      

  เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 
 รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
 

    

 



35 
 

โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน เตำ  น้ ำมันจำรบี 
 น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (กองคลัง) 

2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมลีักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
 หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง 
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskettr Floppy Disk Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk Flas
h Drive)  เทปบนัทึกข้อมูล (Reelmagnetic Tape  Caddette Tape Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก 
ส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่น แรม คัตชิทฟิด
เดอร์ เมำส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจำยสัญญำณ แผ่นวงจรเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ 
 แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (กองคลัง)  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
 

 
(1) ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)  

    

 
 

3 งบลงทุน รวม 89,600 บาท 
 

 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 89,600 บาท 

 3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 

  
(1) เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 9,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน   จ ำนวน 5 ตัวๆละ  1,800 บำท 
  คุณลักษณะ ดังนี้ 
 - เบำะบุฟองน้ ำ หุ้มหนังเทียม   
ตำมระเบียบหนังสือสั่งกำร ที่ มท.0808.2/1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน. 2559 
ฐำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 4 ล ำดับ
ที ่ 1  
 (กองคลัง) 
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(2) ชั้นวำงเอกสำรขนำด  2 ชั้น จ ำนวน 8,600 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นเหล็กวำงเอกสำร 2 ชั้นๆละ 10 ช่อง จ ำนวน 2 ชุด ๆละ 
 4,300 บำท       
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นชั้นเหล็กวำงเอกสำร 2 ชั้นๆละ  10 ช่อง 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมท้องตลำด 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561  
หน้ำ 4  ล ำดับที่ 6  (กองคลัง)  

    

 
  

(3) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 5,500 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ ำนวน 1 ตู้  
 คูณลักษณะดังนี้ 
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
- มีหูลิ้นชัก  
 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว1134   ลงวันที่ 
9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2561 หน้ำที่  4 ล ำดับ
ที ่ 7  หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561   

    

 
  

(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 11,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน  จ ำนวน 2 ตู้   
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
 ลว. 9 มิถุนำยน 2559 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่1/2561 หน้ำ  4  ล ำดับที่ 2  
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561(กองคลัง) 

    

 
  

(5) โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 18,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน 4 ตัวๆละ 4,500  บำท 
คุณลักษณะ ดังนี้   
- โต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 ขนำด 150W* 75H cm     
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่มท 0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2561 หน้ำ 4  
ล ำดับที่ 8  (กองคลัง)  
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3.1.2 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       
 

  
(1) เครื่องท ำน้ ำร้อน - น้ ำเย็น จ ำนวน 5,500 บำท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น จ ำนวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะ ดังนี้  
1. มีหัวก๊อกจ่ำยน้ ำ โดยเป็นน้ ำร้อน 1 หัว น้ ำเย็น 1 หัว  
2. เป็นเครื่องท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็นแบบตั้งพ้ืน 
3. มีควำมจุถังเก็บน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร  
4. ตัวเครื่องทั้งภำยในและภำยนอกท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม   
 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลว9 มิถุนำยน2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 4 ล ำดับ 5 
 (กองคลัง) 

    

 3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 32,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน(จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 2 เครื่อง ๆละ รำคำ 16,000  บำท เป็นเงิน 32,000 บำท  
 คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)  มีควำม 
เร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHZ หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM ) ชนิด DDR 3 หรือ ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB  หรือชนิด State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ120 GB  จ ำนวน
1 หน่วย  
- มี  DVD –RW  หรือดีกว่ำ  จ ำนน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมตอระบบเครือข่ำย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-t 
 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอภำพแบบ LCD  หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600: 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  
-ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน
2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 5 ล ำดับ 9   
หมำยเหตุ :   เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                ณ วันที่ 23 พฤษภำคม  2561  (กองคลัง)   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 85,000 บาท 

 
 

1 งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 
 

 
1.1 ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

 
 

(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำปว่ยกำรให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
(อปพร.) หรือค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำตอบแทน   ฯลฯ    
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
2) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวำคม  2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/0684 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550   

    

 
  

2 ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 
 

 
2.1 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 25,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
เช่น  ค่ำจัดเตรียมสถำนที่   ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และ
รำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
2) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
(ส ำนักปลัด) 
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26  
ธันวำคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/0684 ลง
วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ 
สำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
ฐำนอ ำนำจระเบียบ มท. ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.
2553  
หนังสือกรมส่งเสริม ด่วนที่สุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว. 22 กันยำยน 2557 
หนังสือกรมส่งเสริม ด่วนที่สุด ที มท 0810.4/ว 661 ลว. 9 มีนำคม 2561 
  (ส ำนักปลัด) 

  
3 ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

 
 

3.1 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน 
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง  
รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย 
 กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคครัช  กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณ
ไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ยำง
รถยนต์ น้ ำมันเบรค น๊อตสกรู สำยไมค์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
ดังนี้ เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  เบรคครัช พวงมำลัย  
สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรค อำนจักรยำน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 806,920 บาท 

 
 

1 งบบุคลากร รวม 641,520 บาท 
 

 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 641,520 บาท 

 1.1.1 เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 599,520 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 599,520 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
     -ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 1  อัตรำ  เป็นเงิน  323,360 บำท  
     -นักวิชำกำรศึกษำ            1  อัตรำ   เป็นเงิน 275,760 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองกำรศึกษำ)  

    

 1.1.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง ส ำหรับต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำในอัตรำ
เดือนละ  3,500 บำท จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (กองกำรศึกษำ)  

    

 
 

2 งบด าเนินงาน รวม 135,500 บาท 
 

 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท 

 2.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ค่ำตอบแทน อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้ง
ครำว  ค่ำตอบแทนอำสำปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน  ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(กองกำรศึกษำ) 
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2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ 
สำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  
ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปี (กองกำรศึกษำ)  

2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที่17 พฤศจิกำยน
2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  

    

 
 

2.2 ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท 
 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

 
 

2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ย
ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ
ฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
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  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 
 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -
 รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (กองกำรศึกษำ) 

2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น )โดยแยกเป็น  
 ( 1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 2,000 บำท ให้ตั้ง
งบประมำณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้วโดยไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู ้เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ใน
ปีงบประมำณ 2560 มียอดรำยรับจริง 17,504,611.84 บำท ค ำนวณได้ดังนี้ 
 17,504,611.84 x 1/100 = 175,046.12 บำท  ให้เบิกจ่ำยได้ในภำยในวงเงิน
งบประมำณท่ีประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนดและตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง มำประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย  
( 2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุ 
กรรมกำร ตั้งไว้ 2,000  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือ 
สั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรองให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำย
จริงและให้แนบบัญชีลำยมือชื่อจ ำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม เพ่ือใช้เป็น
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับ
รองกำรจ่ำย  
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- ข้อ 1) และ 2) ด ำเนินกำรตำมหนังสือ สั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/รัฐพิธีต่ำงๆ  ตั้งไว้ 1,000  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำน
พระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธีทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำร
ต่ำง ๆ โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของ
อ ำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 (กองกำรศึกษำ) 

2.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร
อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน 
 หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม 
 ที ่มท 0808.2/252 ลว.22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  
 (กองกำรศึกษำ) 
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2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 8,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 
 สิงหำคม 2556 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 
 

2.4 ค่าวัสดุ รวม 71,500 บาท 
 2.4..1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
 หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก 
แปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืนตะแกรงวำงเอกสำร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำย
จรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ซอง
เอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ่นท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำง
พิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองกำรศึกษำ) 

2.4.2 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 1,500 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์  เช่น สำรฟลูออไรด์เคลือบ
ฟันเด็กเล็ก ฯลฯ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
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1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง
เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  สำรฟลูออไร
เคลือบฟันเด็กเล็ก แอลกอฮอล์  น้ ำยำต่ำงๆ  เลือด สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว 
 เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ (รวมก ำมะถัน กรด ด่ำง )  ลวดเชื่อมเงิน  ถุง
มือ  กระดำษกรอง  จุกต่ำง ๆ  สัตว์เลี้ยงเพ่ือกำรทดลองวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์  ส ำลี และผ้ำพันแผล  หลอดเอกซเรย์  ชุดเครื่องมือผ่ำตัด ชุดตรวจสำร
เสพติด   ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
 (กองการศึกษา)  
 

2.4.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskettr Floppy Disk Removable Disk Compact Disk Digital Video
 Disk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic Tape Caddette Tape 
 Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรพัย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแผ้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น แรมคัตชิทฟิดเดอร์
เมำส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจำยสัญญำณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ 
แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
 ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
(กองกำรศึกษำ) 
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3 งบลงทุน รวม 29,900 บาท 

 
 

3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,900 บาท 
 3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 

  
(1) เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 1,800 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน  จ ำนวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 - เบำะบุฟองน้ ำ หุ้มหนังเทียม  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 
 หน้ำ 5  ล ำดับที่ 11  
หมำยเหตุ   จัดหำโดยสืบรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนักงบประมำณ   
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 
  

(2) โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 4,500 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 จ ำนวน 1 ตัว  
คุณลักษณะดังนี้ 
 - ขนำด 150W* 75H cm 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 
 หน้ำที่ 5  ล ำดับที่ 12   
หมำยเหตุ  จัดหำโดยสืบรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนักงบประมำณ  (กองกำรศึกษำ) 

    

 3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       
 

  
(1) กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ ำนวน 13,600 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2.ควำมละเอียดที่ก ำหนดเป็นควำมละเอียดที่เซ็นเซอร์ภำพ(Image Sensor) 
3. มีระบบแฟลชในตัว  
4. สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องกำรเปลี่ยน 
5. สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6. มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที1่/2561 หน้ำ.5  
ล ำดับที่ 10 
หมำยเหตุ  ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือน มกรำคม 
  2561    (กองกำรศึกษำ) 
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3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

  
(1) เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDสี แบบ Network จ ำนวน 1 เครื่อง 
  คุณลักษณะดังนี้ 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 Dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (PPM) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย 
 (Wi-Fi) ได้ 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 
หน้ำ 5 ล ำดับที่ 13 
หมำยเหตุ  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561  
(กองกำรศึกษำ) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,448,733 บาท 

 
 

1 งบบุคลากร รวม 1,424,280 บาท 
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,424,280 บาท 
 1.1.1 เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 938,280 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน/ เงินปรับปรุงเงินเดือนครู และครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 3 อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 938,280  บำท  
โดยจ่ำยให้ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้  
               - คร ู              2 อัตรำ  เป็นเงิน 582,960 บำท  
               - ครูผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรำ  เป็นเงิน 355,320 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 1.1.2 เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 84,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะของต ำแหน่งครู 2 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท 
 จ ำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บำท  
 - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 354,000 บำท 
 

      

  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 3 อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 354,000  บำท 
  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้  
     (1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ      จ ำนวน  1 อัตรำ 
           - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)         เป็นเงิน  138,000 บำท  
     (2) พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
          - ผู้ดูแลเด็ก  2 อัตรำ        เป็นเงิน 216,000 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำร ดังนี้    
   1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (กองกำรศึกษำ) 
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1.1.4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง  3  อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  48,000  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้  
             (1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 1 อัตรำ 
                 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  2,000/เดือน  เป็นเงิน  24,000 บำท  
             (2) พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
                  - ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรำ  1,000/เดือน/คน  เป็นเงิน 24,000 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำร ดังนี้    
   1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 
 

2 งบด าเนินงาน รวม 2,090,153 บาท 
 

 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

 2.1.1 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 
 ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549  
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 
 

2.2 ค่าใช้สอย รวม 852,660 บาท 
 2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
 

  
(1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 110,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำร ดังนี้  
 1. ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญำระบบ Internet  ตั้งไว้  20,000  บำท    
 2. ค่ำจ้ำงหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน และบริเวณภำยในศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก ตั้งไว้  90,000  บำท  
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือ กระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 
 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ อปท 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และสำธำรณูปโภค  
 (กองกำรศึกษำ) 

2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/รัฐพิธีต่ำงๆ   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ  เช่น 
งำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธีทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ โครงกำร 
อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของอ ำเภอ  จังหวัด 
กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (กองกำรศึกษำ) 

    

 2.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) ค่ำของรำงวัล  หรือเงินรำงวัลในกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมจ ำเป็น

และเหมำะสม 
จ ำนวน 5,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัดงำน หรือกิจกรรมต่ำง ๆ  
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองกำรศึกษำ) 

    

 
  

(2) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 147,900 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เช่น ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว ๆละ 1,7000 ต่อจ ำนวน นักเรียน 87 คน ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศูนย์   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0716.2/ว3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2562  (กองกำรศึกษำ) 
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(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร
อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน
หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม
ที ่มท 0808.2/252 ลว.  22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองกำรศึกษำ) 

    

 
  

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ ครูผู้ดูและเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กจ ำนวน 5 คน ๆ ละ 2,000 บำท  ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก /ผู้ดูแลเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0716.2/ว3274  ลงวันที่ 19 
 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
(กองกำรศึกษำ) 
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(5) 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 

จ ำนวน 450,800 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแจ้งใหญ่  จ ำนวน 2 ศูนย ์โดยกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรในนำมสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
   1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอีโค ตำมจ ำนวนรำยหัว  (จ ำนวน 40 คน 
      x 20 บำท x 245 วัน)  จ ำนวน  196,000  บำท 
   2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุเสมำ–เสมำทอง ตำมจ ำนวนรำยหัว    
      (จ ำนวน 52 คน x 20 บำทx 245 วัน)   จ ำนวน 254,800 บำท  
 เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0716.2/ว3274 ลงวันที่ 19 
 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 (กองกำรศึกษำ)  

    

 
  

(6) โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำส ำหรับศนูยพ์ัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 103,960 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใสกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.)  เช่น  ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ดังนี้ 
   - ค่ำหนังสือเรียน  อัตรำคนละ 200 บำท/ปี (200x 92 = 18,400 ) 
   - ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี (200x92= 18,400) 
   - ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี (300x92=27,600) 
   - ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี(430x92=39,560) 
-เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918  ลงวันที่ 16 
 มิถุนำยน 2552 
2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท1658  ลงวันที่   22 มีนำคม 2559 
 (กองกำรศึกษำ) 
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2.3 ค่าวัสดุ รวม 1,182,493 บาท 

 2.3.1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
 หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้   หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน 
เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส  
เตำ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก   สบู่ 
น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปู
โต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองกำรศึกษำ) 
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2.3.2 วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
 หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้ - หุ่น แบบจ ำลองภูมิประเทศ  เบำะยูโด  
กระดำนลื่นพลำสติก เบำะมวยปล ้ำ เบำะยืดหยุ่น สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำด้วย
พลำสติก  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ส ีดินสอ ฟิวเจอร์
บอร์ด  ดินน้ ำมัน กระดำษ  เทปกำว เทปผ้ำ  ซองเอกสำร แฟ้มใส ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองกำรศึกษำ) 
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2.3.3 วัสดุอื่น จ ำนวน 1,132,493 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)  โดยแยกเป็น ดังนี้ 
   (1) ค่ำอำหำรเสริม(นม) เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 2 ศูนย ์ตำมจ ำนวนเด็กรำยหัว 
 (จ ำนวน 92 คนx 7.82 บำท x 260 วัน ) ตั้งจ่ำยไว้  187,054.40 บำท  
    -  ค่ำอำหำรเสริม (นม) เด็กนักเรียนอนุบำล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
 ของโรงเรียนในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง 
ตำมจ ำนวนเด็กรำยหัว(465 คน x 7.82 บำท x 260 วัน ) ตั้งจ่ำยไว้ 945,438 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0716.2/ว3274 ลงวันที่ 19 
 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
 2562   (กองกำรศึกษำ)  

    

 
 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 
 2.4.1 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 25,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริหำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) 
ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด และค่ำสื่อสำร อ่ืนๆ 
เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำม
รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร  
(กองกำรศึกษำ)  
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3 งบลงทุน รวม 74,300 บาท 

 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 74,300 บาท 
 3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 

  
(1) เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1,500 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  2  ตัว ๆ ละ 750     
คุณลักษณะดัง นี้ 
1.เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำงXลึกXสูง ไม่น้อยกว่ำ ๕๖ x ๖๒ x ๘๔ เซนติเมตร  
หนังเทียม สีด ำ    
2) เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้ำหุ้มด้วย PVC 
3) ฟองน้ ำใช้ฟองน้ ำวิทยำศำสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตำมรูปทรงของเก้ำอ้ี 
4) เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้ำขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีด ำ 
5) สำมำรถหมุนได้รอบทิศทำง 
6) มีล้อ ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ     
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2559   
หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2561 
 หน้ำ 5  ล ำดับที่ 14  
(กองกำรศึกษำ)  

    

 
  

(2) เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 3,600 บำท 
 

      

  เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน   จ ำนวน 2 ตัว ๆละ 1,800 บำท  
คุณลักษณะ ดังนี้ 
-  เบำะบุฟองน้ ำ หุ้มหนังเทียม    
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.2/ว1134  ลว. 9 มิถุนำยน
2559 
 หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
 หน้ำ 5  ล ำดับที่ 11  
 (กองกำรศึกษำ) 
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(3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3,200 บำท 

 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 2 ตัว ๆละ 1,600 บำท   
คุณลักษณะ ดังนี้  
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำดยำวXกว้ำงXสูง ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ x๖๐x ๗๕ เซนติเมตร    
2. พ้ืนโต๊ะด้ำนบน เป็นไม้ Particle Board ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ ๒๕ มม. ปิดผิว
ด้วย เมลำมีน ทนกำรขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ ำและควำมชื้น และกำรวำง
ภำชนะร้อน สีลำยไม้ 
3. มีที่วำง CPU ด้ำนล่ำง เป็นไม้ชนิดเดียวกันมีควำมหนำ มั่นคงแข็งแรง 
4. รำงลิ้นชักวำงคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele หรือเทียบเท่ำ 
 เจำะช่องร้อยสำยไฟขวำด้ำนบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕ เซนติเมตร จ ำนวน ๑ ช่อง    
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท.0808.2/ว1134 ลว. 9 มิถุนำยน 
 2559  
 หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
 หนำ้  6 ล ำดับ 15 (กองกำรศึกษำ)  

    

 
  

(4) โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 9,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนระดับ 3-6จ ำนวน 2  ตัว ๆละ 4,500 บำท   
คุณลักษณะ ดังนี้  
 - ขนำด 150W* 75H cm    
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน2559 
หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 
 หน้ำ 6  ล ำดับที่  16 (กองกำรศึกษำ)  

    

 3.1.2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ       
 

  
(1) เครื่องเล่นสนำมเด็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก เช่น  ของเล่นสนำม บ้ำนเด็กเล่น ห้องบอลเด็ก  
แทรมโพลีน ชิงช้ำ ม้ำหมุน  ม้ำโยก ปีนป่ำย ฯลฯ    
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน 2559 
หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2561  
หน้ำ 6 ล ำดับที่  17 
(กองกำรศึกษำ) 
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3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

  
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 32,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน(จอขนำดไม่ 
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 2 เครื่อง ๆ 16,000 บำท 
คุณลักษณะ ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ  3.3  GHZ หรือดีกว่ำ  จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM ) ชนิด DDR 3 หรือ ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1  TB  หรือชนิด State  Drive   ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120  GB 
 จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี  DVD –RW  หรือดีกว่ำ  จ ำนน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมตอระบบครือข่ำย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอภำพแบบ LCD  หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600: 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  
 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1134 
 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
หมำยเหตุ  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
               ณ  วันที่ 23  พฤษภำคม  2561  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 
 หน้ำ 6 ล ำดับที่ 18  (กองกำรศึกษำ)  

    

 
  

(2) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่อง 
 ๆละ 2,500 บำท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watt) 
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134  
ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2561 
 หน้ำ 6 ล ำดับที่  19 
หมำยเหตุ  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
              ณ วันที่  23  พฤษภำคม  2561  
 

    

 



63 
 

- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำร พระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
4) หนังสือกรมส่งเสริกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม  2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -
 รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและคุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
  

 
4 งบเงินอุดหนุน รวม 1,860,000 บาท 

 
 

4.1 เงินอุดหนุน รวม 1,860,000 บาท 
 4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
 

    
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1,860,000 บำท 

 

      

  อุดหนุนกิจกรรมอำหำรกลำงวันแก่โรงเรียน เพ่ือจ่ำยตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน
เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่  5  แห่ง ตำม
จ ำนวนรำยหัวเด็ก จ ำนวน (465 คน x 20 บำท x 200 วัน) 1,860,000  บำท 
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0716.2/ว3274  ลงวันที่ 19  
มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
 2562 
(กองกำรศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
  

    

 



64 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 425,000 บาท 

 
 

1 งบด าเนินงาน รวม 425,000 บาท 
 

 
1.1 ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

 1.1.1  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
 

  
(1) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ เช่น  ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว ์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี    
ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว1042  ลงวันที ่10 
เมษำยน 2561 
ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่  5 กรกฎำคม 2561  (ส ำนักปลัด)  

    

 1.1.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 100,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอำด” เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
- พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5 /ว0263  ลงวันที ่16 
 มกรำคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว.627 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 
(ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(2) โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 50,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคไข้เลือดออก เช่น  ค่ำจัดท ำป้ำยรณรงค์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ   
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
- หนังสือสั่งกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ที ่นม 0023.3/
ว 4396 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561 
 (ส ำนักปลัด) 
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(3) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ เช่น  ค่ำจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในกำรฉีด ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี    
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 1042 
 ลงวันที ่10 เมษำยน 2561 
ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่
 5 กรกฎำคม 2561 (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

2 ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท 
 

 
2.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 35,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพ่ือใช้ในกำรพ่น
หมอกควันตำมโครงกำรป้องกันโรคไขเลือดออกขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติ 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ 
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เชื้อเพลิง  น้ ำมันดีเซล  น้ ำมันก๊ำด  น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันเตำ  น้ ำมันจำรบี 
น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
(ส ำนักปลัด)  
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2.2 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 180,000 บำท 

 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินตำมโครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้ำ  และระงับโรคกำร
ติดต่อต่ำง ๆ   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่   
  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติ 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ 
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ แอลกอฮอล์  ออกซิเจน น้ ำยำต่ำง ๆ เลือด สำยยำง   
ลูกยำง  หลอดแก้ว  เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ (รวมก ำมะถัน กรด ด่ำง ) 
ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดำษกรอง  จุกต่ำง ๆ  สัตว์เลี้ยงเพ่ือกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำลี และผ้ำพันแผล  หลอดเอกซเรย์  ชุดเครื่องมือ
ผ่ำตัด ชุดตรวจสำรเสพติด   ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
(ส ำนักปลัด) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 200,000 บาท 

 
 

1 งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
 

 
1.1 เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

 1.1.1 เงินอุดหนุนเอกชน       
 

  
(1) โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ 
จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที ่ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร 
ว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 
 31 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

    

 
  

(2) โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ 

จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

  
(3) โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่1บ้ำนหนองแจ้งใหญ่   เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนงัสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808 
2/ 13727  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(4) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี ของหมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(5) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี หมู่ที่  9 บ้ำนดอนเค็ง 

จ ำนวน 6,667 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่9 บ้ำนดอนเค็ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนเค็ง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร 
ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
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2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559  
 (ส ำนักปลัด) 

  
(6) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่2 บ้ำนหญ้ำคำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร
ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
  พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 
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(7 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ 
จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่3 บ้ำนบุเสมำเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำรและรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ 
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

    

 
  

(8) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค 

จ ำนวน 5,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่7 บ้ำนอีโค เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร
ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 08082/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
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2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  
 (ส ำนักปลัด) 

  
(9) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง 
จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 08082/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 (ส ำนักปลัด) 
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(10) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรันตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808 
2/ 13727  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

(11) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ วลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง 

จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808 
2/ 13727  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559  
 (ส ำนักปลัด) 

 
(12) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย

ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หมู่ที1่0 บ้ำนหนองไข่ผ ำ เช่น ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดิ่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  
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(13) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย

ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 8  บ้ำนโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หมู่ที ่8 บ้ำนโนนมะเฟือง เช่น ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

(14) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนเค็ง 

จ ำนวน 6,666 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนเค็ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  หมู่ที ่9 บ้ำนดินเค็ง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียม
สถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

 
(15) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย

ลักษณ์ อุครรำชกุมำรี หมู่ที่  1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  หมู่ที ่1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่  เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 
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(16) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย

ลักษณ์ อุครรำชกุมำรี หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  หมู่ที ่7 บ้ำนอีโค เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียม
สถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

(17) โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง 

จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที ่6 บ้ำนตลุกยำง  เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

 
(18) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 10  บ้ำนหนองไข่ผ ำ  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที1่0 บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 08082/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด) 
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(19) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนเค็ง 
จ ำนวน 6,667 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนเค็ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนเค็ง เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดเตรียมสถำนที่   ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727   
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

    

 
 

(20) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รันตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่  5 บ้ำนเสมำทอง 

จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที ่5 บ้ำนเสมำทอง  เช่น 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559  
  

 
(21) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ 
จ ำนวน 5,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที ่2 บ้ำนหญ้ำคำ  เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด) 
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(22) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง 
จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที ่6 บ้ำนตลุกยำง  เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

    

 

 

(23) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี หรือโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ 
หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ 

จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ    เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  Be  
Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  หมู่ที ่4  บ้ำนแจ้งเจริญ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
 
 

    

 



82 
 

- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

 

(24) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี หรือโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ 
หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ 

จ ำนวน 8,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติดTo Be Number One 
(ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริ
วัฒนำพรรณวดี  หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำ
วิทยำกร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ
เข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559     (ส ำนักปลัด)  
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(25) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี หรือโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ 
หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง 

จ ำนวน 6,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทองเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติดTo Be Number One 
(ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริ
วัฒนำพรรณวดี  หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำ
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรฯลฯ 
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727   
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

    

 

 

(26) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One (ศูนย์
เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ สิริ
วัฒนำพรรณวดี ด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค 

จ ำนวน 8,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริ
วัฒนำพรรณวดี หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค เช่นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำ
ร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727   
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559   

 
(27) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 10 

บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727  
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด) 
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(28) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 6 

บ้ำนตลุกยำง 
จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำ
นม หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วม
โครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559   

    

 
 

(29) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่  8 
บ้ำนโนนมะเฟือง 

จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟืองเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็ง 
เต้ำนม หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
ค่ำวิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรฯลฯ 
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
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2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 
 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด)  

 
(30) โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ จ ำนวน 7,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินตำมโครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ 3 บ้ำนบุเสมำ 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  
พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308  
ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 863,920 บาท 

 
 

1 งบบุคลากร รวม 628,320 บาท 
 

 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 628,320 บาท 

 1.1.1 เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 586,320 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 586,320 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
     -ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ  1 อัตรำ เป็นเงิน  323,760 บำท  
     -นักพัฒนำชุมชน                 1 อัตรำ เป็นเงิน  262,560 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองสวัสดิกำร)  

    

 1.1.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ 1 อัตรำ ในอัตรำ 
เดือนละ 3,500 บำท  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000 บำท   
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 (กองสวัสดิกำร) 

    

 
 

2 งบด าเนินงาน รวม 223,600 บาท 
 

 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 

 2.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที่ 17  
พฤศจิกำยน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 (กองสวัสดิกำร) 
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2.1.2 ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ  
-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  (กองสวัสดิกำร) 

    

 2.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล
ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549  
 (กองสวัสดิกำร) 

    

 
 

2.2 ค่าใช้สอย รวม 136,600 บาท 
 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

 
 

2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
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  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 
 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -
 รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที ่20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (กองสวัสดิกำร) 

2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร
อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน  
หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม  
ที ่มท 0808.2/252 ลงวันที.่22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  
 (กองสวัสดิกำร) 
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(2) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัวต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 15,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวต ำบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่ำป้ำยประชำ 
สัมพันธ์โครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำร
ว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ62 ล ำดับที่  1 
 (กองสวัสดิกำร) 

    

 
  

(3) โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรีและกำรท ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 35,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรี
และกำรท ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 2 .ล ำดับที่  3 
 (กองสวัสดิกำร) 
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(4) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำง

สังคมและครอบครัวต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 21,600 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและครอบครัวต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน  
ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 62 ดับที่  3 
 (กองสวัสดิกำร) 

    

 
 

(5) โครงกำรอบรมกำรป้องกันโรคเอดส์ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรอบรมกำรป้องกันโรคเอดส์ต ำบล
หนองแจ้งใหญ่  เช่น  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 
และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ70 ล ำดับที่  3 
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2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  
สิงหำคม 2556 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่  20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (กองสวัสดิกำร) 

    

 
 

2.3 ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 
 2.3.1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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-โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมลีักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือ 
เมือน ำไปใชง้ำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนไดด้ังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำด
เล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำน
ด ำ  ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพื้นตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด 
กระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ ์แผงปดิ
ประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผนป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ  
มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง 
กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง 
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ 
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ   
ยำงลบ  น้ ำยำลบค ำผิด  เทปกำว  ลวดเย็บกระดำษ  กำว   ชอร์ค  สมุด ซองเอกสำร  
ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท ์เทปพีวีซีแบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข  ไม้บรรทัด   คลิป 
เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญช ี สมุดประวัติข้ำรำชกำร 
แบบพิมพ ์ผ้ำส ำล ีธงชำต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบ
ห่อ น้ ำมนัไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที ่ 9  มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท ีมท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที ่27  มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (กองสวัสดิกำร)  

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskettr Floppy Disk Removable Disk Compact Disk Digital Video
Disk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic Tape Caddette Tape 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแผ้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น แรม  คัตชิทฟิด
เดอร์  เมำส์  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจำยสัญญำณ  แผ่นวงจรอิเล็ก 
ทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮำร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองสวัสดิกำร) 
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2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 
 2.4.1 ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิกำร)  

    

 
 

3 งบลงทุน รวม 12,000 บาท 
 

 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,000 บาท 

 3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

 
(1) เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 12,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ Network
จ ำนวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600*600dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (PPm) 
- มีควำมเร่งในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ18 หน้ำต่อนำที (PPm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ  Memory -ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ  Parallel หรือ UsB 2.0 ดีกว่ำ 
 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย  
 (Network Interface) แบบ 10/100  Base-t  หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (WI-Fi) ได้  
- สำมำรถใช้ได้กับ  A4, Letter Legal  และ Cutom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  
9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 7 ล ำดับ
ที ่21 
หมำยเหตุ :   เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์   
                  คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม  2561 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,471,900 บาท 

 
 

1 งบบุคลากร รวม 1,258,500 บาท 
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,258,500 บาท 
 1.1.1 เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 634,080 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี  
จ ำนวน 2 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  634,080 บำท โดยจ่ำยให้กับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
       -  ผู้อ ำนวยกำรกกองช่ำง    1  อัตรำ เป็นเงิน 393,600 บำท 
       -  นำยช่ำงโยธำ               1  อัตรำ เป็นเงิน 240,480 บำท  
 - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองช่ำง)  

    

 1.1.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท 
 จ ำนวน 12  เดือน เป็นเงิน 42,000  บำท  
 - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
 (กองช่ำง)  

    

 1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 512,160 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 4 อัตรำ 
เป็นเงิน 512,160 บำท 
     1)  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  จ ำนวน  3 อัตรำ 
          - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  1 อัตรำ  เป็นเงิน  137,160 บำท 
          - พนักงำนขับรถยนต์        1 อัตรำ  เป็นเงิน  138,000 บำท 
          - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ         1 อัตรำ  เป็นเงิน  138,000 บำท 
   2)  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  คนงำนทั่วไป   1 อัตรำ เป็นเงิน 108,000 บำท 
 -  เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
 (กองช่ำง) 
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1.1.4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 70,260 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน  4 อัตรำ  
   1)  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  จ ำนวน 3 อัตรำ 
       - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  1 อัตรำ  เป็นเงิน  22,260 บำท 
       - พนักงำนขับรถยนต์        1 อัตรำ  เป็นเงิน  24,000 บำท 
       - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ         1 อัตรำ  เป็นเงิน  24,000 บำท 
   2)  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  คนงำนทั่วไป  12,000 บำท  
  - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองช่ำง)  
 

    

 
 

2 งบด าเนินงาน รวม 657,600 บาท 
 

 
2.1 ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 

 2.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น   
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค. 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19 กันยำยน 
 2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร  
 (กองช่ำง) 

    

 2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที ่17 พฤศจิกำยน 
 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 (กองช่ำง) 
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2.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส่วนต ำบลผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549  (กองช่ำง) 

      

 
 

2.2 ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 
 2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
 

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ )  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   ค่ำออกแบบและ
ควบคุมงำนก่อสร้ำง ฯ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภท
นี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณ
ต่ำง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -
 รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
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5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำ ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9 ธันวำคม 
 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19 กันยำยน 
 2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร   
 (กองช่ำง) 

2.2.2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) ค่ำเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร
อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน 
หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม  
ที ่มท 0808.2/252 ลงวันที่ .22  มกรำคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  
 (กองช่ำง) 

    

 2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 300,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 
2556 เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523   ลงวันที ่ 20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (กองช่ำง) 

 
2.3 ค่าวัสดุ รวม 216,600 บาท 

 2.3.1 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก 
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แปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง  ขำตั้ง  (กระดำนด ำ)  ที่ถูพ้ืนตะแกรงวำงเอกสำร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำย
จรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ  
ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ของ
เอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท ์เทป พีวีซีแบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข  ไม้
บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำง
พิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
(กองช่ำง)  

2.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 60,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่ง 
ของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันๆไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ 
เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
 หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้ำ 
หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทย ุลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์เดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรคเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำอำกำศ
ส ำหรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
ดังนี้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  (กองช่ำง) 

2.3.3 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 70,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไม้ต่ำง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ  สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวำน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร  
ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ  รำวพำดผ้ำ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทำสี ปูนขำว ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
ดังนี้ ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองช่ำง) 

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 46,600 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย
ต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
 เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
 หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน
เชื้อเพลิง น้ ำมดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน เตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง 
ถ่ำน ก๊ำซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
 ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองช่ำง) 

2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง 
เป็นต้น  
-โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
หรือเมือน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ 
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 (Diskettr Floppy Disk Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk 
Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic  Tape  Caddette  Tape 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่น แรม คัตชิทฟิด
เดอร์  เมำส์  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจำยสัญญำณ  แผ่นวงจรอิเล็ก 
ทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น  แบบดิสเกตต์ 
 แบบฮำร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล  เป็นต้น ฯลฯ 
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 
 ลงวันที่  9  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองช่ำง) 
 

 
3 งบลงทุน รวม 55,800 บาท 

 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 55,800 บาท 
 3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
 

  
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 5,500 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร  2 บำน   จ ำนวน  1 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)  
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2561 หน้ำ7  ล ำดับ
ที ่22 
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561 
 (กองช่ำง) 
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3.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง       
 

  
(1) เลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 21,400 บำท 

 

      

  เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จ ำนวน1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
 1. ปริมำตรกระบอกสูบ  59 CC~ 
2. ประสิทธิภำพเครื่องยนต์ 3,400  วัตต์ = 4.6 แรงม้ำ 
3. เครื่องยนต์ เบนซิน  2 จังหวะ  ลูกสูบเดี่ยว 
4. ขนำดโซ่ 3/8 “ RSC5 
5. แผนบังคับโซ่ 50.00 To 62.5CM (20”- 25”)  
STIHL DULOMATUCE 
6. น้ ำหนัก 5.6  KG เฉพำะตัวเครื่อง 
7. ระบบสตำร์ท เชือกดึงสตำร์ท  
8. อุปกรณ์มำตรฐำน แผ่นบังคับโซ่ 20”   ชุดเครื่องมือ 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 7  
ล ำดับที่ 23 
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561 
 (กองช่ำง) 

    

 3.1.3 ครุภัณฑ์โรงงำน       
 

  
(1) เครื่องเจียหรือตัด จ ำนวน 5,500 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจียร หรือตัด จ ำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) แบบมือถือ ขนำด 5 นิ้ว  (125 มิลลิเมตร) 
2)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,00 วัตต์ 
3) ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดัง นี้  
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 
 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2561 หน้ำ  7  
ล ำดับที่ 24 
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561 
 (กองช่ำง) 
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(2) ตู้เชื่อมไฟฟ้ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ตู้เชื่อมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1)  เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำแบบ Inverter  
2) ใช้กระแสไฟฟ้ำ  DC ในกำรเชื่อมโลหะ  
3) มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยไม่ต ำกว่ำ IP 21  
 - เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดัง นี้  
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที.่ 9  
มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2561 หน้ำ  7   
ล ำดับที่ 25 
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561 
 (กองช่ำง) 

    

 
  

(3) สว่ำนไฟฟ้ำ จ ำนวน 3,400 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ  จ ำนวน  1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1) เป็นชนิดเจำะคอนกรีต ขนำด 1/2 นิ้ว แบบมือถือ  
2) สว่ำนโลหะสำมำรถจับดอกสว่ำนและเจำะงำนโลหะได้ไม่น้อยกว่ำ 13  มม. 
 (1/2 นิ้ว)  
3) สว่ำนเจำะคอนกรีต เป็นแบบกระแทก 
4) สำมำรถจับดอกสว่ำนและเจำะงำนคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่ำ13 มม.(1/2 นิ้ว)  
5) ปรับควำมเร็วได้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดัง นี้  
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ   7 
ล ำดับที่ 26 
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน มกรำคม 2561 
 (กองช่ำง) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์       

 
    

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 500,000 บำท 
 

      

  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ โดยอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 500,000 บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยในหมู่บ้ำน และขยำยเขตติดตั้งชุดโคมไฟฟ้ำ 
ส่องสว่ำงสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  
 มิถุนำยน 2559   
 (กองช่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



109 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท 

 
 

1 งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 
 

 
1.1 ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

 1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) โครงกำรฝึกอบรมทบทวน อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์  ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของ
สมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด- ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบญัญัต ิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเปน็ไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ  160 .ล ำดับที ่2 
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

(2) โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์  ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของสมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิด
กำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
   -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบญัญัต ิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเปน็ไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ  58 ล ำดับที ่2 
 (ส ำนักปลัด) 

    

 



110 
 

  
(3) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำจัดท ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์  ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำของสมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม และ 
รำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
 -  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ  160 ล ำดับที่ 3 
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
  

(4) โครงกำรให้ควำมรู้กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรให้ควำมรู้กำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่   ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำวิทยำกร   ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์   ค่ำยำนพำหนะ  
ค่ำของสมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
   -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 2 ล ำดับที่ 5  
 (ส ำนักปลัด) 
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(5) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติด เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์  ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของ
สมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
   -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ.....ล ำดับที่ ......  
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

2 งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
 

 
2.1 เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

 2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
 

  
(1) อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่ จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กับท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐ  โดย
อุดหนุนให้กับที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  
 มิถุนำยน 2559   
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,500 บาท 

 
 

1 งบด าเนินงาน รวม 1,500 บาท 
 

 
1.1 ค่าใช้สอย รวม 1,500 บาท 

 1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 1,500 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/งำนรัฐพิธีทำงศำสนำ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธีทำง
ศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ  
ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของอ ำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯ  กระทรวงมหำดไทย 
รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (กองกำรศึกษำ) 

    

 
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 204,000 บาท 
 

 
1 งบด าเนินงาน รวม 204,000 บาท 

 
 

1.1 ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท 
 1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) โครงกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำ จ ำนวน 100,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน ประชำชน
ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ต้ำนภัยยำเสพติด  ประจ ำ ปี 2562 เช่น ค่ำชุดกีฬำ ค่ำวัสดุ
และอุปกรณ์กีฬำ ค่ำถ้วยรำงวัล เงินรำงวัล เงินบ ำรุงทีมนักกีฬำ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่อง 
ขยำยเสียง ค่ำใช้จ่ำยในกำตกแต่งสถำนที่ และสนำมแข่งขัน ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  เงินสมนำคุณ/ตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน  ค่ำจัดท ำ
เกียรติบัตร  ค่ำจัดพิธีเปิด ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตลอดระยะเวลำ
ที่จัดงำน  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและกำรสง่นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี ่(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม คร้ังที ่1/2561  หน้ำ 149 ล ำดับที ่1  
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(2) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 50,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 
2562  เช่น  ค่ำเงินรำงวัลกิจกรรมกำรประกวด  ค่ำของรำงวัล   ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่มส ำหรับเด็กและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเต้นท์
พร้อมจัดเวทีสถำนที่จัดกิจกรรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้ำ 3 ล ำดับที่  8  
(กองกำรศึกษำ) 

    

 
  

(3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำกำรกีฬำต ำบลหนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำกรกีฬำ
ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรกีฬำ และรำยจ่ำย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2561  หน้ำ 3 
ล ำดับที่ 6  
(กองกำรศึกษำ) 
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(4) โครงกำรเยำชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 11,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะ
พ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น  เช่น  ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์  ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561  หน้ำ 147. 
ล ำดับที่ .2   
(กองกำรศึกษำ) 

    

 
 

(5) โครงกำรเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด จ ำนวน 13,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด 
ประจ ำ ปี 2562 เช่น  ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์   และรำจ่ำย
อ่ืนๆ ตลอดระยะเวลำที่จัดโครงกำร   ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2561 หน้ำ3 ล ำดับที่ 9  
 (กองกำรศึกษำ) 
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(6) โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของ

ประชำชนในท้องถิ่นต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนเพื่อสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของประชำชนในท้องถิ่นต ำบลหนองแจ้งใหญ่  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือจังหวัดนครรำชสีมำที่ นม 0023.3/ ว 4362 ลงวันที่18 มิถุนำยน 2561  
  

    

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 204,000 บาท 
 

 
1 งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 

 
 

1.1 ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 
 1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) โครงกำรจัดงำนประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ จ ำนวน 80,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำด ำเนินงำนโครงกำรงำนประเพณีบัวไหม บัวใหญ่  
ครั้งที่ 28 ประจ ำปี 2562  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งรถ
ขบวนแห่  ค่ำจ้ำงเหมำนำงร ำพร้อมเครื่องแต่งกำย  ค่ำจัดซื้อน้ ำดื่มส ำหรับ
ประชำชน   ค่ำจ้ำงเมหำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์   ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง   
และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 147 ล ำดับที่ 1 
 (กองกำรศึกษำ) 

    

 
  

(2) โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ จ ำนวน 38,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนงำนประเพณีสงกรำนต์  
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเต้นท์   
เงินรำงวัลกำรประกวดกำรแสดงศิลปะพ้ืนบ้ำนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่ำงจ้ำงเหมำ
ประกอบอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง  และรำยจ่ำยอื่นที่
จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 148  ล ำดับที่ 6  (กองกำรศึกษำ) 

  
(3) โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ จ ำนวน 26,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ประเพณี" แห่เทียนพรรษำ"  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งรถ
ขบวนแห่เทียนพรรษำ  ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม ค่ำเงินรำงวัลกำรประกวดกำร
ตกแต่งเทียนพรรษำ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียงใช้ในกำรประชำสัมพันธ์และร่วมใน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษำในทุกวัด  และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำ
โครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองกำรศึกษำ) 

    

 
  

(4) โครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 11,000 บำท 
 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะ
พ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้ำ147 ล ำดับที่ 2  (กองกำรศึกษำ)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท 

 
  

2 เงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท 
 

 
2.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

 
 

2.1.1 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่ จ ำนวน 49,000 บำท 
 

      

  เพ่ืออุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร  
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีฉลองชัยชนะ 
ท้ำวสุระนำรี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
ประจ ำปี 2562  เป็นเงิน  40,000  บำท 
  2. เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี งำนพิธีทำงศำสนำ เป็นเงิน 9,000 บำท 
 - เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24  
 มิถุนำยน 2559   
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 14 ล ำดับที่ 3 
(กองกำรศึกษำ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,433,000 บาท 

 
 

1 งบลงทุน รวม 2,433,000 บาท 
 

 
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,433,000 บาท 

 1.1.1 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       
 

  
(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4   จ ำนวน 303,000 บำท 

 

      

  (คุ้มหลังโรงเรียนบ้ำนหนองแจ้งใหญ่) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่4 บ้ำนแจ้งเจริญ (ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 125 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 500  ตำรำงเมตร แบบไม่มีไหล่ทำง 
พร้อมป้ำยแสดงรำยละเอียดโครงกำร 1 ป้ำย และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. 
 พ.ศ. 2552 
แผนพฒันำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้ำที่    134  ล ำดับที่  55 
(กองช่ำง) 
 

    

 
  

(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนอีโค หมู่ที่ 7   จ ำนวน 200,000 บำท 
 

      

  (ทางไปวัดป่าบา้นโนนมะเฟือง) มางไปเพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที ่7  บ้ำนอีโค ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00  เมตร ยำว 82  เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ328  ตำรำงเมตร  แบบไม่มีไหล่ทำง 
พร้อมป้ำยแสดงรำยละเอียดโครงกำร 1 ป้ำย และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบ อบต. ก ำหนด ) 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.  
พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้ำที่ 123  ล ำดับที่  28 
(กองช่ำง) 
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(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนอีโค หมู่ที่7 (คุ้มโนนหินปูน) จ ำนวน 307,000 บำท 

 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนอีโค หมู่ที่ 7  ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100  เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 
500  ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร พร้อมป้ำยแสดงรำยละเอียด
โครงกำร 1 ป้ำย  และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบ 
 อบต. ก ำหนด  
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้ำ 124  ล ำดับที ่30  (กองช่ำง)     

    

 
  

(4) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบ้ำนหนองแจ้ง
ใหญ ่หมู่ที ่1  

จ ำนวน 283,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบ้ำนหนองแจ้งใหญ่ 
หมู่ที่ 1 ปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร ยำวรวม  240  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
พร้อมป้ำยแสดงรำยละเอียดโครงกำร  1 ป้ำย และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบ อบต. ก ำหนด)  
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2552    
แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้ำที ่ 73  ล ำดบัที ่2 (กองช่ำง)    

    

 
  

(5) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภำยในหมู่บ้ำน 
บ้ำนหญ้ำคำ หมู่ที่ 2  

จ ำนวน 385,000 บำท 

 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนหญ้ำคำ หมู่ที่2  
ช่วงที่ 1 ปำกรำงกว้ำง  0.30 เมตร  ยำว 163 เมตร   
ช่วงที่ 2 ปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 108 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  พร้อมวำง
ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนำด 0.60x 1.00 เมตร จ ำนวน 10  ท่อน พร้อมป้ำยแสดง
รำยละเอียดโครงกำร 1 ป้ำยและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย (รำยละเอียด
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด)  เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้ำที ่  76  ล ำดบัที่  13  
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(6) โครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้ำนโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8- จ ำนวน 935,000 บำท 

 

      

  บ้ำนหันเก่ำ  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 8 จำกบ้ำนโนน
มะเฟือง ถึงบ้ำหันเก่ำ  โดยเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลติกส์คอนกรีต   
ช่วงที่ 1 กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้ำง 5 เมตร หนำ 0.05 เมตร ยำว 430 เมตร พร้อมป้ำยแสดง
รำยละเอียดโครงกำร 1 ป้ำย และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย 
 (รำยละเอียดตำมแบบ อบต. ก ำหนด)  
-เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.  
2552 
 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้ำที่  126  ล ำดับที่ 34   
(กองช่ำง) 

    

 
  

(7) เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำ (ค่ำ K) จ ำนวน 20,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้  
ตำมหนังสือ กค. (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่  5 มีนำคม 2561  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)  ค ำนวณร้อยละ 4  ของโครงกำร
ก่อสร้ำง  ( 2,413,000x4/100 = 96,520 )  
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
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แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท 

 
 

1 งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 
 

 
1.1 ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

 1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) โครงกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 5,000 บำท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกร้ำนแสดงผลิตภัณฑ์ กำรจัดนิทรรศกำร  กำรจัด
ตกแต่ง กำรจัดประกวดแข่งขันด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ ในงำนบัวไหมบัวใหญ่ 
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.  
2552 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 58 ล ำดับที่ 3 
  

    

 
  

(2) โครงกำรฝึกอบรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฝึกอบรมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประจ ำปี  2561 เช่น ค่ำจัดเตรียมตกแต่งสถำนที่ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 50 ล ำดับที่ 2 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 90,000 บาท 

 
 

1 งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
 

 
1.1 ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

 1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
 

  
(1) โครงกำรท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว จ ำนวน 20,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 
และ โครงกำรปลูกต้นไม้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่  เช่น   
ค่ำพันธุ์ไม้  ค่ำจ้ำงแรงงำน  ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่มในกำรปลูกต้นไม้  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4 /ว 164 
  ลงวันที่ 26   มกรำคม 2558 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 50 ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(2) โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 10,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 
เช่น  ค่ำพันธุ์ไม้  ค่ำจ้ำงแรงงำน  ค่ำอำหำร  ค่ำเครื่องดื่มในกำรปลูกหญ้ำแฝก   
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4 /ว 164 
  ลงวันที่ 26   มกรำคม 2558 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 51 ล ำดับที่ 5  

    

 
  

(3) โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำรักษำแผ่นดิน จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดินฯ 
เช่น ค่ำจ้ำงแรงงำน  ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4 /ว 164 
  ลงวันที่ 26   มกรำคม 2558  
 (ส ำนักปลัด)  

    

 
  

(4) โครงกำรเรือนเพำะช ำชุมชน/ต ำบล จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 15,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเรือนเพำะช ำชุมชน/ต ำบล  
จังหวัดนครรำชสีมำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ 
และรำยจ่ำยอื่น ฯลฯ  
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ที่ว่ำกำรอ ำเภอบัวใหญ่ ที่ นม 0918/ว 189  ลงวันที่  8 
มีนำคม 2561  
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(5) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อพ.สธ.สถ.) 

จ ำนวน 10,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ 
พันธ์พืช  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1. กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164  
ลงวันที่  26  มกรำคม 2558 เรื่อง กำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  
2. หนังสืออ ำเภอบัวใหญ่ที่ นม 0023.22/ว 1062 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2561  
3. หนังสือจังหวัดนครรำชสีมำ ที่ นม 0023.3/ว 4723  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 
 (ส ำนักปลัด) 

    

 
 

1.2 ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 
 1.2.1 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุทำงกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น พันธ์ข้ำว พันธุ์พืช  หอม 
ผักชี พันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับ ดิน ปุ๋ย สำยยำงรดน้ ำ สปริงเกอร์น้ ำ จอบ เสียม  
มีด พ่ัว ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้ำ 58  ล ำดับที่ 1 
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แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 14,381,815 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 14,381,815 บาท 
 

  
1 งบกลาง รวม 14,381,815 บาท 

 
 

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 93,810 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำงฯ ค่ำจ้ำงพนักงำน
จ้ำง เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ค่ำจ้ำงชั่วครำว  เป็นเงิน  1,876,020 บำท 
 คิดเป็นเงิน  1,876,020 x 5% = 93,801 บำท  
เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0908.5/ว 9 
 ลงวันที่ 22  มกรำคม 2557  
2) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  
ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2557  
 (กองคลัง) 

    

 
 

1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 9,258,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่
ผู้สูงอำยุ  จ ำนวน 1,149  คน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมก่อน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 
 5 กรกฎำคม  2561 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลัก 
ประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 63 ล ำดับที่ 5 
(กองสวัสดิกำร) 
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1.3 เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 4,224,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  จ ำนวน  440 คน  
1) ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมก่อน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 
 5 กรกฎำคม  2561 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 63 ล ำดับที่  6 
 (กองสวัสดิกำร) 
 

    

 
 

1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 30,000 บำท 
 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ ำนวน 5 คน  ตลอดทั้งปี  
1) ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมก่อน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม  2561 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 63 ล ำดับที่ 7 
(กองสวัสดิกำร) 
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1.5 ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 477,550 บำท 

 

      

  เพ่ือใช้จ่ำยในกิจกำรที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกำรบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็น
ส่วนรวมเท่ำนั้น เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว  วำตภัย  อัคคีภัย ไฟป่ำ และหมอกควัน และ
โรคติดต่อ  ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12  
มีนำคม 2545 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684  ลงวันที่  
8 กุมภำพันธ์ 2560  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว76  
ลงวันที่ 13 มกรำคม 2558  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1064 
 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1173  
 ลงวันที่ 15  มิถุนำยน 2560  
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1520 
 ลงวันที่ 2  สิงหำคม 2560  

    

 
 

1.6 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       
 

  
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่(กองทุน

ต ำบล) 
จ ำนวน 120,000 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  (กองทุนต ำบล) อปท. สมบเงินเข้ำกองทุนไม่น้อยกว่ำอัตรำร้อยละ 40 
เป็นไปตำม บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.
2545 มำตรำ13(3) มำตรำ 18(4) (8) (9) และมำตรำ 47  
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1.7 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 178,455 บำท 

 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
2) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 30  ลงวันที่  12 กรกฎำคม 2560    
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