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                 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป      
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่      
อ ำเภอ บัวใหญ่   จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

     

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,167,168 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป      รวม 8,338,730   บาท  
  1.งบบุคลากร      รวม 5,850,780   บาท  
   1.1เงินเดือน (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  
และเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำๆ 
ละ 11,220 บำท/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  269,280 บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0809.7/ว 2084  ลงวันที ่30 กันยำยน 
 2554 เร่ือง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดอืนและค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรและสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 

 

   1.1.2 เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 จ ำนวน 1อัตรำ 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 ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวันที ่30 กันยำยน 
 2554 เร่ือง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดอืนและค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรและสมำชิก 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
(ส ำนักปลัด)  
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   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 ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวันที ่30 กันยำยน 2554 
 เร่ือง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ (ส ำนักปลัด)  

 

 

   1.1.4 เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร    
       บริหำรส่วนต 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 ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์ 
กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวันที ่30 กันยำยน 2554 
 เร่ือง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเทศบำล 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. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    จ ำนวน 1 อัตรำ ๆละ 9,180 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน110,160 บำท  
3. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน  
    18 อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน1,555,200 บำท 
 4. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
     จ ำนวน 1 อัตรำๆละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท   
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  -เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวันที ่30 กันยำยน 
2554 เร่ือง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและค่ำตอบแทนผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
(ส ำนักปลัด)  

 
   1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 3,279,660   บาท  
   1.2.1 เงินเดือนพนักงำน     จ ำนวน 2,351,400   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน 

พนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,351,400 บำท 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่นต ำแหน่ง ดังนี้  
1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง  เป็นเงิน  478,560 บำท 
2) หัวหน้ำส ำนักปลัด                  จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง  เป็นเงิน  349,320 บำท 
3) นักทรัพยำกรบุคคล                จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง  เป็นเงิน  369,480 บำท 
4) นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน     จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง   เป็นเงิน  349,320 บำท 
5) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง   เป็นเงิน  275,760 บำท 
6) นิติกร                               จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง   เป็นเงิน  199,200 บำท 
7) นักจัดกำรงำนทั่วไป               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   เป็นเงิน   329,760 บำท 
 -เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  

1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พ.ศ. 2535 (ส ำนักปลัด) 

 
   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 ในอัตรำเดือนละ 3,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท  
-เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (ส ำนักปลัด)  
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   1.2.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 654,000   บำท  
     1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 3 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  

    เป็นเงิน 438,000 บำท ดังนี้  
             - พนักงำนขับรถยนต์             เป็นเงิน  150,480 บำท 
             - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร       เป็นเงิน  150,480 บำท 
             - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร  เป็นเงิน  137,040 บำท  
2)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน  216,000 บำท     
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้  

1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พ.ศ. 2535(ส ำนักปลัด)  

 

 

   1.2.4เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง    จ ำนวน 64,260   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนตำมภำรกิจและพนักงำน 

จ้ำงทั่วไป จ ำนวน 5 อัตรำ จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 64,260 บำท ดังนี้ 
     1) พนักงำนขับรถยนต์               เป็นเงิน   8,940 บำท 
     2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร         เป็นเงิน   8,940 บำท 
     3) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร    เป็นเงิน  22,380 บำท 
     4) คนงำนทั่วไป                       เป็นเงิน  12,000 บำท 
     5) คนงำนทั่วไป                       เป็นเงิน  12,000 บำท 
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
    พ.ศ. 2535(ส ำนักปลัด) 

 

 

  2. งบด าเนินงาน      รวม 2,391,500   บาท  
   2.1 ค่าตอบแทน     รวม 115,000   บาท  
   2.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

       ส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 30,000   บำท  

     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว  ค่ำตอบแทนอำสำ 
ปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน  ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่  8 กุมภำพันธ์2560  
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย พ.ศ. 2550 
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3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี  (ส ำนักปลัด)  

 
   2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน 5,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ  
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำกที่ มท0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559  
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด) 

 

 

   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 (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) 
 พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2561  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 
  (ส ำนักปลัด)  
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   2.1.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    จ ำนวน 30,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 

ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ถึง  ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน  
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
    ท้องถิ่น  (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549 (ส ำนักปลัด)  

 

 

   2.2 ค่าใช้สอย      รวม 1,758,500   บาท  
   2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน 200,000   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด 

สิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) 
ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ 
กระจำยเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ   
เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนท ำควำมสะอำด งำนดูแลต้นไม้ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  
ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ  ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 
    กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (ส ำนักปลัด) 
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   2.2.2  รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน 40,000   บำท  
     1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น )โดยแยกเป็น  
    (1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว้ 10,000 บำท ให้ตั้ง 
งบประมำณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้วโดยไม่รวม 
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมำณ 
2561  มียอดรำยรับจริง  18,950,798.89 บำท  ค ำนวณได้ดังนี้  
18,950,798.89  x 1/100 = 189,507.98 บำท  ให้เบิกจ่ำยได้ในภำยในวงเงินงบประมำณท่ี 
ประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนดและตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง มำประกอบกำรเบิก 
จ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย  
   (2)  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร 
ตั้งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมกำร  
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำร
ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรองให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่
จ่ำยจริงและให้แนบบัญชีลำยมือชื่อจ ำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม เพ่ือใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย  
- ข้อ 1) และ 2) ด ำเนินกำรตำมหนังสือ สั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/รัฐพิธีต่ำงๆ  ตั้งไว้ 20,000  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธี 
ทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ  โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ ตำมนโยบำย
หรือค ำสั่งของอ ำเภอ จังหวัดกรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหำดไทย  รัฐบำล  หรือตำมภำรกิจอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่6 
    พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   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) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรแข่งขัน 
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (ส ำนักปลัด)  
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    (2) ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือ ค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน 10,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนกรณี 

รถองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่     
-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณีเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐกระท ำละเมิดต่อบุคคลภำยนอก ลงวันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2554  (ส ำนักปลัด) 

 
    (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน 350,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก 

รำชกำรอำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ  
ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้ 
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
 ลงวันที่ 22  มกรำคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (ส ำนักปลัด) 

 
    (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง    จ ำนวน 700,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์  
กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่และกำรมี 
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร  และหรือสมำชิกวุฒิสภำ โดยจ่ำย 
เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำร และสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำกระเป๋ำ 
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร ค่ำของสมนำคุณ  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ ค่ำปำ้ยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 
    พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท00808.2/ว3657 ลงวันที ่6 กรกฎำคม 2561  เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัต ิกำรตั้งงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิกำรเลือกตั้งท้องถิ่น  (ส ำนักปลัด) 
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    (5) ค่ำพวงมำลัย ค่ำช่อดอกไม ้กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ จ ำนวน 2,000   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ  ส ำหรับ 

พิธีกำรวัน ส ำคัญต่ำง ๆ ตำมวำระและ โอกำสที่จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2530 
 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่ำง ๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุ่ม 
ดอกไม้ สรุปมีนัยส ำคัญ ดังนี้  
 1.เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  
 2.ค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ ส ำหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชำวต่ำงประเทศและ 
คู่สมรสที่เดินทำงเข้ำมำหรือออกจำกประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บำท   
3. ค่ำพวงมำลำ หรือพำนประดับพุ่มดอกไม้  ส ำหรับวำง ณ อนุเสำวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บำท  
4. ค่ำพวงมำลำส ำหรับวำงศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บำท  
2) หนังสือกระทรวงกำรคลังที่  กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2530 เรื่อง กำรเบิกจ่ำย 
ค่ำดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่ำงๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุ่มดอกไม้  (ส ำนักลัด)  

 

 

    (6) โครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์  จ ำนวน 10,000   บำท  
     -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์  เช่น  

ค่ำเช่ำหรือค่ำเตรียมสนำมแข่งขัน  ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน  
ค่ำชุดนักกีฬำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำฯ  
   พ.ศ. 2559 (นส. มท.ที ่มท 0808.2/ว 73 ลว. 16 ม.ค. 2560)  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำ 
    และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  192 ล ำดับที่ 1  
 (ส ำนักปลัด) 

 

 

    (7) โครงกำรจัดงำนจัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ  จ ำนวน 75,500   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรจัดงำนหรือจัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ  

ของท้องถิ่น  งำนรัฐพิธีตำมหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยดังนี้ เช่น  
กำรจัดตกแต่งสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ฯลฯ   
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
    ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 195 ล ำดับที่ 3  (ส ำนักปลัด) 
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    (8) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   จ ำนวน 20,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดย 

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด 
และปิด ค่ำวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร    
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำอำหำร 
และเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำป้ำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆที่จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ     
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 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2558 
 เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท . 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตำม 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) 
 พ.ศ.2559  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0810.3/ว 22938 ลงวันที่  26 ธันวำคม 2559 เรื่อง ตอบข้อ
หำรือกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
9) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหำคม  2560 เรื่อง เผยแพร่
เอกสำรประเด็นค ำถำม - แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 
10) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 
 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
11) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกรำคม  2561 เรื่อง 
 แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 196 ล ำดับที่ 5  
 (ส ำนักปลัด) 
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    (9) โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ  จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 

สถำบันพระมหำ กษัตริย์สถำบันชำติ สถำบันศำสนำ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
   ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัยกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  76 ล ำดับที่ 3  (ส ำนักปลัด) 

 

 

    (10) โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรท้องถิ่น จ ำนวน 200,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำร 

ปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ผู้น ำ 
หมู่บ้ำนหรือผู้น ำท้องถิ่น ฯลฯ เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำย 
ในพิธีเปิด- ปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำของสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำลงทะเบียน ค่ำจัดท ำป้ำย ค่ำทีพัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร และรำยจ่ำยอื่น ๆฯลฯ       
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 196  ล ำดับที่  .1  (ส ำนักปลัด) 
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    (11) โครงกำรพัฒนำจิตส ำนึกและจรรยำบรรณ จ ำนวน 20,000   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำจิตส ำนึกและจรรยำบรรณ 

ให้กับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้น ำ 
ท้องถิ่น หรือผู้สังเกตกำรณ์  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรตกแต่งสถำนที่อบรมค่ำใช้จ่ำย 
ในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร และรำยจ่ำยอื่น ๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4)พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 192  ล ำดับที่ 2 
 (ส ำนักปลัด) 

 

 

    (12) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  จ ำนวน 50,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือ 

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมฯ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งและจัด 
เตรียมสถำนที่ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำป้ำย   
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่น ๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ 192  ล ำดับที่ 3  
 (ส ำนักปลัด) 
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   2.2.4  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 50,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 

ใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก 
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง 
 ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม2556 เรื่อง  
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  
 (ส ำนักปลัด) 

 
   2.3 ค่าวัสดุ      รวม 215,000   บาท  
   2.3.1 วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน 60,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร   หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
  1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
  2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
  3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก 
 ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน 
 ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำนแผ่นป้ำยจรำจร 
หรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  
เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ของเอกสำร  ตลับผงหมึก  น้ ำหมึกปริ้นท์  เทปพีวีซี  
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำล ีธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ใน
กำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว1248ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562  (ส ำนักปลัด)  

                  
   2.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ     จ ำนวน 5,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไมโครโฟน  ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม  ดังนี้  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ 
หลอดไฟ เข็มรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ รีซิสเตอร์มูฟวิ่งคอยส์เดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรคเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำ
อำกำศส ำหรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืน 
สภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำงดังนี้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
 (ส ำนักปลัด) 

                  
   2.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว     จ ำนวน 20,000   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำ 
ไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้   หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม  
ช้อนส้อม  กระจกเงำ โอ่งน้ ำ  ทีนอน  กระโถน  เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน  เตำรีด  เครื่องบดอำหำร  
เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติก
น้ ำแข็ง ถังแก๊ส  เตำ ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก  สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้
กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
(ส ำนักปลัด)  

                  
   2.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง    จ ำนวน 35,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย  ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย  กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคครัช   
กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  น๊อตสกรู  สำยไมค ์ เพลำ  
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืน 
สภำพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี่ จำนจ่ำย ล้อ  
ถังน้ ำมัน ไฟเบรค อำนจักรยำนตลับลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
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- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
 (ส ำนักปลัด) 

                  
   2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน 65,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม  ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน
เบนซิน 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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
 (ส ำนักปลัด)  
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   2.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่    จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้    ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เครื่องกรอเทป  
เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่
กำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำ ที่ได้จำก 
กำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที ่ 9 
  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
    มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก 
    ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 (ส ำนักปลัด)  

 

                  
   2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 20,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ 
ยืนนำนสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskettr Floppy 
Disk Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (Reelmagnetic  Tape Caddette  Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ 
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษ
ต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้ 
คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือ
แปน้พิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่น แรม คัตชิทฟิดเดอร์ เมำส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่อง
กระจำยสัญญำณ 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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 (ส ำนักปลัด) 

                  
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค     รวม 303,000   บาท  
   (1) ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน 220,000   บำท  
      -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนในที่สำธำรณะ หรืออำคำรสถำนที่ที่อยู่ในควำม 

ดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ 
เงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562  
(ส ำนักปลัด)  
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   (2) ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล    จ ำนวน 15,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลในส ำนักงำน/ในทีสำธำรณะ หรืออำคำร 

ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16  
กรกฎำคม2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ 
เงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 
  (ส ำนักปลัด)  

 

 

   (3) ค่ำบริกำรโทรศัพท์     จ ำนวน 6,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้

ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลข
โทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและ
กำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1003 ลงวัที ่ 13  มีนำคม  2562  (ส ำนักปลัด) 

 

 

   (4) ค่ำบริกำรไปรษณีย์     จ ำนวน 2,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ 

ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 
 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัด)  
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   (5) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   จ ำนวน 60,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริหำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร)  

ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำย 
เกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด และค่ำสื่อสำร อ่ืน ๆ  
เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึง 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและ 
กำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่  13  มีนำคม  2562   
(ส ำนักปลัด)  

 
  3. งบลงทุน  รวม 81,450   บาท  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์      รวม 81,450   บาท  
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน            
    (1) เก้ำอ้ี      จ ำนวน 1,800   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำน   จ ำนวน 1 ตัว   

คุณลักษณะ ดังนี้ 
-  เบำะบุฟองน้ ำ หุ้มหนังเทียม    
- ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1134  ลว. 9 มิถุนำยน2559 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
 หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  212  ล ำดับที่  26   (ส ำนักปลัด) 

 

 

    (2)  เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 750   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  1  ตัว ๆ ละ 750     

คุณลักษณะดัง นี้ 
1.เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ ขนำด กว้ำงXลึกXสูง ไม่น้อยกว่ำ ๕๖ x ๖๒ x ๘๔ เซนติเมตร  หนังเทียม สีด ำ    
2) เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ ำหุ้มด้วย PVC 
3) ฟองน้ ำใช้ฟองน้ ำวิทยำศำสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตำมรูปทรงของเก้ำอ้ี 
4) เบำะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ ำขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีด ำ 
5) สำมำรถหมุนได้รอบทิศทำง 
6) มีล้อ ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ     
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2559   
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    (3) ตู้กระจกบำนเลื่อน     จ ำนวน 23,400   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน   ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน  จ ำนวน  

6 หลังๆ ละ  3,900 บำท  
คุณลักษณะ ดังนี้  
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตูุุ 3 ฟุต) ผลิตจำกแผ่นเหล็ก SPCC   
-ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสำรป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนำ ไม่น้อยกว่ำ 3 มม.   
-บำนเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก   
-แผ่นชั้นวำงปรับระดับได้ 2 แผ่น   
-ส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ  -ขนำดสินค้ำ (กว้ำง x ลึก x สูง) 
 : 88 x 40.7 x 88 ซม.   
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
  พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  
 กรกฎำคม 2556 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมท้องตลำด 
 

    (4) โต๊ะท ำงำน     จ ำนวน 14,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน 2  ตัวๆละ 7,000  บำท 

คุณลักษณะ ดังนี้   
- โต๊ะท ำงำนระดับ 3-6 ขนำด 150W* 75H cm     
เป็นไปตำม ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
-)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หน้ำ  212   ล ำดับที่  25  (ส ำนักปลัด) 

 

 

   3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์    จ ำนวน 17,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน(จอขนำดไม่น้อย

กว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จนวน 1 หน่วย   
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
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-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย     
- เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท .0808.2/ว1134  ลว. 9 มิ.ย. 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ .... ล ำดับที่  .... 
หมำยเหตุ :   เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15  มีนำคม 2562   (ส ำนักปลัด  งำนสภำฯ) 

 
    (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก    จ ำนวน 22,000   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนระมวลผล  

จ ำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย  โดยมี
คุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อย กว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผล ด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ   
2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อย กว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิม สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท .0808.2/ว1134  ลว. 9 มิ.ย. 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่       ล ำดับที่    
หมำยเหตุ :   เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ณ วันที่ 15  มีนำคม  2562   (ส ำนักปลัด  ) 
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    (3) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ     จ ำนวน 2,500   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ำรองไฟ  จ ำนวน 1 เครื่อง   

คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA (480 Watts)  
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที  
เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท .0808.2/ว1134  ลว. 9 มิ.ย. 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่       ล ำดับที่    
หมำยเหตุ :   เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                 ณ วันที่ 15  มีนำคม  2562   (ส ำนักปลัด  ) 
 

 

  4. งบเงินอุดหนุน      รวม 15,000   บาท  
   4.1 เงินอุดหนุน     รวม 15,000   บาท  
   4.1.1เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
    (1) โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร  

     ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
จ ำนวน 15,000   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำรตำมโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร 
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 (อุดหนุน อบต. บัวใหญ่)    
- ฐำนอ ำนำจตำมระเบียบ มท.เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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 งานบริหารงานคลัง     รวม 2,901,400   บาท  
  1 งบบุคลากร      รวม 1,898,100   บาท  
   1.1เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,898,100   บาท  
   1.1.1 เงินเดือนพนักงำน     จ ำนวน 1,696,680   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำน 

ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี จ ำนวน 5 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,696,680 บำท  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   - ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง         จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  422,640 บำท 
   - นักวิชำกำรเงินและบัญชี     จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  362,640 บำท 
   - นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้     จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  311,640 บำท 
   - นักวิชำกำรพัสดุ               จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  311,640 บำท 
   - นักวิชำกำรคลัง                จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน  288,120 บำท 
 - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  

1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 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 และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)  

 

 

   1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 137,040   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 1 อัตรำ (ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ) 

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  137,040 บำท  
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)  

 

 

   1.1.4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 22,380   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง  1 อัตรำ (ผู้ช่วย 

เจ้ำพนักงำนพัสดุ) ในอัตรำ 1,865/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,380 บำท   
เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง) 
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  2.งบด าเนินงาน      รวม 952,000   บาท  
   2.1 ค่าตอบแทน     รวม 65,000   บาท  
   2.1.1ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน 5,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
 

  

   2.1.2  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    จ ำนวน 60,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 

 ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549 (กองคลัง)  

 

   

   2.2 ค่าใช้สอย      รวม 780,000   บาท  
   2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน 20,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด 

สิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) 
ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยุกระจำยเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ย
ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อ่ืนๆ  เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย  งำนท ำควำมสะอำด งำนดูแลต้นไม้ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
ประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ  ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆฯลฯ  
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  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
    กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (กองคลัง) 

 
   2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      
    (1) ค่ำเดินทำงไปรำชกำร    จ ำนวน 200,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร 

อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ 
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้ 
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน หรือเดินทำงไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
 ลว.22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองคลัง)  

 

 

    (2) โครงกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี และทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 500,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ 

ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลภำคสนำม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน และรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ    
ฐำนอ ำนำจระเบียบ มท. ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท. 0808.3/ว 483 ลว. 19 กุมภำพันธ์ 2561  
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    (3) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แห่ผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษี จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ที่มีหน้ำที่ 

ช ำระภำษี   เช่น  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธี 
เปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร และรำยจ่ำยอื่น ๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
   ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
4)พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 196   ล ำดับที่  6 

 
   2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับ   
    ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
  กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
  ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556 
 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่ 9 
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (กองคลัง) 
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   2.3 ค่าวัสดุ      รวม 92,000   บาท  
   2.3.1 วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้ำอ้ีพลำสติกแปรงลบกระดำนด ำตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ)  ที่ถูพ้ืน 
ตะแกรงวำงเอกสำรเครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษเครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ  ภำพเขียน  แผนที่  
พระบรมฉำยำลักษณ์  แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือ 
แผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง 
กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทป
กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว  ชอร์ค  สมุด ของเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท์  เทป  พีวีซี  แบบ
ใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก  เข็มหมุด  กระดำษคำร์บอน  กระดำษไข  แฟ้ม  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติข้ำรำชกำร  แบบพิมพ์  ผ้ำส ำลี  ธงชำติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ  หรือจ้ำงพิมพ์  
ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 
  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
 (กองคลัง)  
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   2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน 2,000   บำท  
     เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ 

กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  
รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน
เบนซิน 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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 (กองคลัง) 

 

 

   ว2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 40,000   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskettr Floppy Disk  
Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
 (Reelmagnetic Tape  Caddette Tape CartridgeTape) หัวพิมพ์หรือเทป พิมพ์ส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก ส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง  
สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ  
หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่น แรม คัตชิทฟิดเดอร์ 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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 (กองคลัง)  

 
                  
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค     รวม 15,000   บาท  
   (1) ค่ำบริกำรไปรษณีย์     จ ำนวน 15,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ 

ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่16 
 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)  
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  3. งบลงทุน  รวม 51,300   บาท  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์      รวม 51,300   บาท  
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน            
    (1)  ชั้นวำงเอกสำรขนำด  2 ชั้น    จ ำนวน 5,800   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นเหล็กวำงเอกสำร 2 ชั้นๆละ 10 ช่อง จ ำนวน 2 ชุด ๆ 

 ละ 2,900 บำท       
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นชั้นเหล็กวำงเอกสำร 2 ชั้นๆละ  10 ช่องขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 32 เซ็นติเมตร  
ยำวไม่น้อยกว่ำ 92.5 เซ็นติเมตร  สูงไม่น้อยกว่ำ 88 เซ็นติเมตร   
- เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 212  ล ำดับที่ 29  (กองคลัง)  

 

 

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

คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
 เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ  212   ล ำดับที่ 30  
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561(กองคลัง)   

 

 

   3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก    จ ำนวน 22,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องโน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล)  

จ ำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมี 
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
  1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำน
กรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
  2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
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-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
-มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1366x768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 
-สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ      ล ำดับที่   
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน 15  มีนำคม  2562 

                  
    (2)  เครื่องพิมพ์     จ ำนวน 18,000   บำท  
    1)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ  8,000  บำท  
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น  Printer Copier Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำ ส ำหรับกระดำษ  A4  ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำ ต่อนำที (ppm) หรือ 8 ภำพ 
  ต่อนำที  (ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ  A4  ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ ต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพ  
   ต่อนำที  (ipm) 
-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด  A 4 (ขำวด ำ - สี) ได้  
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
- มีถำดป้อนกระดำษเอกสำรอัตโนมัติ (Auto  Document Feed)  
-สำมรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2  หรือดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่ำย ( ์Network Interface) แบบ 10/100 Base -t หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย  Wi-Fi (  IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ  A4 , Letter ,Legal  และ Custom  
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2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
 (18 หน้ำ/นำท)ี    รำคำ 10,000 บำท 

คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ     สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n) ได้ 

    -มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนำคม 2562 ประกำศ  
ณ วันที   15 มีนำคม  2562  
- แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ  213  ล ำดับที่ 31   
 (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 ค่ำป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)  
หรือค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำตอบแทน   ฯลฯ    
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
2) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครใน
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2560 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/0684 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
จังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 

 
   2. ค่าใช้สอย      รวม 25,000   บาท  
   2.1 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร   จ ำนวน 25,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน เช่น   

ค่ำจัดเตรียมสถำนที่   ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และรำยจ่ำยอ่ืน ๆฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
2) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัคร 
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2560 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/0684 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 
 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
ฐำนอ ำนำจระเบียบ มท. ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553  
หนังสือกรมส่งเสริม ด่วนที่สุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว. 22 กันยำยน 2557หนังสือกรมส่งเสริม 
ด่วนที่สุด ที มท 0810.4/ว 661 ลว. 9 มีนำคม 2561  (ส ำนักปลัด) 
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   3. ค่าวัสดุ      รวม 10,000   บาท  
   3.1 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง    จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้ 
งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ 
ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคครัช  กระจกโค้ง
มน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  น๊อตสกรู  สำยไมค ์เพลำ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำงดังนี้ เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์  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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  (ส ำนักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



68 
 

แผนงานการศึกษา  
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม 927,400   บาท  
  1.งบบุคลากร      รวม 680,400   บาท  
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 680,400   บาท  
   1.1.1 เงินเดือนพนักงำน     จ ำนวน 638,400   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ 

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 638,400 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
        -ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 1  อัตรำ  เป็นเงิน  349,320 บำท  
        -นักวิชำกำรศึกษำ            1  อัตรำ   เป็นเงิน  289,080 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พ.ศ. 2535   (กองกำรศึกษำ)  

 

 

   1.1.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง     จ ำนวน 42,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง ส ำหรับต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

ในอัตรำเดือนละ  3,500 บำท จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พ.ศ. 2535  (กองกำรศึกษำ)  

 

 

  2. งบด าเนินงาน      รวม 208,500   บาท  
   2.1 ค่าตอบแทน     รวม 14,000   บาท  
     2.1.1ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ค่ำตอบแทน อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง เงินรำงวัล เงนิท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว   
ค่ำตอบแทนอำสำปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน  ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภำพันธ ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรปฏิบัตสิ ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระรำชบญัญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธันวำคม 2559 
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบตัิเก่ียวกับเหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี (กองกำรศึกษำ)  
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   2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน 2,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที่17 พฤศจิกำยน2559   
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

 

   2.1.3 ค่ำเช่ำบ้ำน      จ ำนวน 2,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ  

-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม  เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562  
(กองกำรศึกษำ) 
 

   2.2 ค่าใช้สอย      รวม 123,000   บาท  
   2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด 

สิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
คดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
ประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที6่ 
    พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎำคม 
  2556  เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใชส้อยและค่ำ
สำธำรณปูโภค  (กองกำรศึกษำ) 
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   2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000   บำท  
     1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยแยกเป็น  
 ( 1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 2,000 บำท ให้ตั้งงบประมำณ 
ได้ไม่เกินปีละ 1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้วโดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
เฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมำณ 2561   
มียอดรำยรับจริง  18,950,798.89 บำท ค ำนวณได้ดังนี้
18,950,798.89  x 1/100 = 189,507.98 บำท   ให้เบิกจ่ำยได้ในภำยในวงเงินงบประมำณ 
ที่ประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนดและตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น 
และประหยัดและให้ใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง มำประกอบกำร 
เบิกจ่ำยเงินโดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย  
( 2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น  หรือคณะกรรมกำร   หรือคณะอนุกรรมกำร  
ตั้งไว้  2,000  บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำร
ประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรองให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่
จ่ำยจริงและให้แนบบัญชีลำยมือชื่อจ ำนวนบุคคลและรำยงำนกำรประชุม เพ่ือใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผู้รับรองกำรจ่ำย  
- ข้อ 1) และ 2) ด ำเนินกำรตำมหนังสือ สั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎำคม  2548  เรื่อง กำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/รัฐพิธีต่ำงๆ  ตั้งไว้ 1,000  บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธี 
ทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ ตำมนโยบำย 
หรือค ำสั่งของอ ำเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่
6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (กองกำรศึกษำ) 

                  
   2.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน 100,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร 

อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำร 
เดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
 และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร  
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252  
     ลว.22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
   (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
    (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองกำรศึกษำ) 

 
   2.2.4.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 8,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับ   
    ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 
 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  สิงหำคม 2556 
 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (กองกำรศึกษำ) 
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   2.4 ค่าวัสดุ      รวม 71,500   บาท  
   2.4.1 วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก 
 ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติกแปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง  ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวำงเอกสำร เครือ่งตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่  
พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ  แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน  แผ่นป้ำยจรำจรหรือ 
แผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง 
กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทป
กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ่นท์ เทป พีวีซี แบบ
ใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำล ีธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ 
ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 
  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562  (กองกำรศึกษำ) 
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   2.4.2 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   จ ำนวน 1,500   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์  เช่น สำรฟลูออไรด์เคลือบฟันเด็ก

เล็ก ฯลฯ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติ 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  
รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้งเป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  สำรฟลูออไรเคลือบฟันเด็กเล็ก แอลกอฮอล์  น้ ำยำ
ต่ำงๆ เลือด สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ (รวมก ำมะถัน กรด ด่ำง)   
 ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดำษกรอง  จุกต่ำง ๆ  สัตว์เลี้ยงเพ่ือกำรทดลองวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์  ส ำลี และผ้ำพันแผล  หลอดเอกซเรย์  ชุดเครื่องมือผ่ำตัด ชุดตรวจสำรเสพติด   ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที ่9 
  มิถุนำยน 2558  เรื่อง  กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562  
 (กองกำรศึกษำ)  

                  
   2.4.3 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 40,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Diskett r Floppy  Disk 
 Removable  Disk  Compact  Disk  Digital  Video  Disk  Flash  Drive)   เทปบันทึกข้อมูล 
 (Reelmagnetic  Tape Caddette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืน 
สภำพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์  
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น แรมคัตชิทฟิดเดอร์เมำส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจำยสัญญำณ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ  เช่น  แบบดิสเกตต์  แบบ
ฮำร์ดดิสต์แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 
  มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 (กองกำรศึกษำ) 

       
 

            

  3. งบลงทุน  รวม 38,500   บาท  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์      รวม 38,500   บาท  
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน            
    (1) เก้ำอ้ีท ำงำน     จ ำนวน 1,800   บำท  
     เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน   จ ำนวน 1 ตัว   

คุณลักษณะ ดังนี้ 
-  เบำะบุฟองน้ ำ หุ้มหนังเทียม    
- ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1134  ลว. 9 มิถุนำยน2559 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
 หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ       ล ำดับที่      
 (กองกำรศึกษำ) 
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    (2) ตู้กระจกบำนเลื่อน     จ ำนวน 15,600   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน จ ำนวน 4 หลังๆ 

ละ  3,900 บำท  
คุณลักษณะดังนี้  
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตูุุ 3 ฟุต) ผลิตจำกแผ่นเหล็ก SPCC   
-ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสำรป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนำ ไม่น้อยกว่ำ 3 มม.   
-บำนเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก   
-แผ่นชั้นวำงปรับระดับได้ 2 แผ่น   
-ส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ  -ขนำดสินค้ำ (กว้ำง x ลึก x สูง) 
 : 88 x 40.7 x 88 ซม.   
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที ่16 กรกฎำคม 2556 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมท้องตลำด 
 

    (3) โต๊ะคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 1,600   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 ตัว ๆละ 1,600 บำท   

คุณลักษณะ ดังนี้  
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำดยำวXกว้ำงXสูง ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ x๖๐x ๗๕ เซนติเมตร    
2. พ้ืนโต๊ะด้ำนบน เป็นไม้ Particle Board ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลำมีน  
ทนกำรขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ ำและควำมชื้น และกำรวำงภำชนะร้อน สีลำยไม้ 
3. มีที่วำง CPU ด้ำนล่ำง เป็นไม้ชนิดเดียวกันมีควำมหนำ มั่นคงแข็งแรง 
4. รำงลิ้นชักวำงคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele หรือเทียบเท่ำ เจำะช่องร้อยสำยไฟ
ขวำด้ำนบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕ เซนติเมตร จ ำนวน ๑ ช่อง    
ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท.0808.2/ว1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
 หมำยเหตุ:  รำคำตำมท้องตลำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ    ล ำดับ       
 (กองกำรศึกษำ)  

 
   3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์    จ ำนวน 17,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่ 

น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  จ ำนวน  1 เครื่อง ๆ 17,000 บำท  
 คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย   
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
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-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย    
 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิถุนำยน 2559  
หมำยเหตุ  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ           ล ำดับที่   (กองกำรศึกษำ)  

                  
    (2) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ     จ ำนวน 2,500   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง  

 คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watt) 
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
  ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1134  
ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำร พระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่6 พ.ศ. 2552  
3) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
4) หนังสือกรมส่งเสริกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎำคม  2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณจององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและคุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ       ล ำดับที่    
หมำยเหตุ  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม 6,056,444   บาท  
  1.งบบุคลากร      รวม 1,451,640   บาท  
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,451,640   บาท  
   1.1.1 เงินเดือนพนักงำน     จ ำนวน 986,280   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน/ เงินปรับปรุงเงินเดือนครู และครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 3 อัตรำ 

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 986,280  บำท  
โดยจ่ำยให้ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้  
               - คร ู              2 อัตรำ   เป็นเงิน   630,960 บำท  
               - ครูผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรำ  เป็นเงิน   355,320 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงนิป ีบ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 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 และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองกำรศึกษำ) 

 

 

   1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 333,360   บำท  
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 3 อัตรำ 

จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 333,360  บำท 
  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้  
     (1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ      จ ำนวน  1 อัตรำ 
           - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)         เป็นเงิน  117,360 บำท  
     (2) พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
          - ผู้ดูแลเด็ก  2 อัตรำ         เป็นเงิน  216,000 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำร ดังนี้    
   1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองกำรศึกษำ) 
 

 

   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 และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองกำรศึกษำ) 
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  2. งบด าเนินงาน      รวม 2,544,804   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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน    
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน   
    ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 (กองกำรศึกษำ) 

 

 

   2.2 ค่าใช้สอย      รวม 1,252,660   บาท  
   2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     จ ำนวน 110,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรเรียน และบริเวณภำยใน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้  110,000  บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือ กระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ อปท 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้
สอย วัสดุ และสำธำรณูปโภค  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

   2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน 5,000   บำท  
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/รัฐพิธีต่ำงๆ   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนของ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ  
 เช่นงำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี งำนพิธีทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ โครงกำร
อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของอ ำเภอ  จังหวัดกรมส่งเสริม
ฯ กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่
6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (กองกำรศึกษำ) 
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   2.2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      
    (1) ค่ำของรำงวัล  หรือเงินรำงวัลในกำรจัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำม

จ ำเป็นและเหมำะสม 
จ ำนวน 5,000   บำท  

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

 

 

    (2) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน    จ ำนวน 147,900   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เช่น  

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว ๆละ 1,7000  ต่อจ ำนวน นักเรียน  87  คน  
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศูนย ์  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที ่มท 0716.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 
 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2562  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

    (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน 150,000   บำท  
     -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำรอำจักร  

เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน 
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน
จ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม
สัมมนำ ดูงำนหรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรมที่ มท 0808.2/252 
 ลว.  22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองกำรศึกษำ) 
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    (4) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำรกลำงวัน    

    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 
จ ำนวน 450,800   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลหนองแจ้งใหญ่  จ ำนวน 2 ศูนย์ 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 บำท  
        x 245 วัน)  จ ำนวน 254,800 บำท  
 เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0716.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 
 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (กองกำรศึกษำ)  

 

 

    (5) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ  
     เด็กเล็ก 

จ ำนวน 103,960   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใสกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (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) 

 

 

    (6) โครงกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ  จ ำนวน 150,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก จ ำนวน 2 ศูนย ์เช่น วัสด ุ อุปกรณ์ในกำรจัดตกแต่งสถำนที่ ป้ำย ของเล่น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 66  ล ำดับที่  5  (กองกำรศึกษำ) 
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   2.2.4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 130,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค เพ่ือให้ 

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก 
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับ   
    ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  สิงหำคม 2556  
เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ –รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523   ลงวันที่  20 มิถุนำยน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  

                  
   2.3 ค่าวัสดุ      รวม 1,262,144   บาท  
   2.3.1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว     จ ำนวน 40,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ 
ดังนี้   หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ชอ้นส้อม  
กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ  
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก  สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง 
 ผ้ำปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562  (กองกำรศึกษำ) 

                  
   2.3.2 วัสดุกำรศึกษำ     จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้ - หุ่น แบบจ ำลองภูมิประเทศ  เบำะยูโด กระดำนลื่นพลำสติก เบำะมวยปล ้ำ เบำะ
ยืดหยุ่น สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำด้วยพลำสติก  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ส ีดินสอ ฟิวเจอร์บอร์ด  ดินน้ ำมัน กระดำษ  เทปกำว  
เทปผ้ำ  ซองเอกสำร แฟ้มใส ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9  
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562  (กองกำรศึกษำ) 
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   2.3.3 วัสดุอื่น      จ ำนวน 1,212,144   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)  โดยแยกเป็น ดังนี้ 

   (1) ค่ำอำหำรเสริม(นม) เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 2 ศูนย ์ตำมจ ำนวนเด็กรำยหัว (จ ำนวน 92 คนx 8.37 บำท x 260 วัน )  
ตั้งจ่ำยไว้  200,210.40 บำท  
   หมำยเหตุ :  จ่ำยจำกเงินอุดหนุน  92x 7.37x 260 = 176,290.40 บำท 
                   จ่ำยจำกเงินรำยได้   92 x 1 x 260 = 23,920  บำท    
 
 -  ค่ำอำหำรเสริม (นม) เด็กนักเรียนอนุบำล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
 ของโรงเรียนในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง 
ตำมจ ำนวนเด็กรำยหัว(465 คน x 8.37 บำท x 260 วัน ) ตั้งจ่ำยไว้ 1,011,933 บำท 
หมำยเหตุ :     จ่ำยจำกเงินอุดหนุน  465 x 7.37x 260 = 891,033 บำท 
                    จ่ำยจำกเงินรำยได้     465 x 1 x 260 = 120,900  บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0716.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 
 เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2562   (กองกำรศึกษำ)  

 
  3. งบลงทุน  รวม 200,000   บาท  
   3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 200,000   บาท  
   3.1.1 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร           
    (1) โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำมุงนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุเสมำ-  

เสมำทอง 
จ ำนวน 200,000   บำท  

     เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงหลังคำมุงสนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ขนำด
กว้ำง  4  เมตร  ยำว  12 เมตร สูง 3.50 เมตร  พร้อมป้ำยแสดงรำยละเอียดโครงกำร 1 ป้ำย และป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบ อบต. ก ำหนด ) 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที่ 139  ล ำดับที่   156 (กองกำรศึกษำ) 
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  งบเงินอุดหนุน      รวม 1,860,000   บาท  
   เงินอุดหนุน     รวม 1,860,000   บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร           
    อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1,860,000   บำท  
     อุดหนุนกิจกรรมอำหำรกลำงวันแก่โรงเรียน เพ่ือจ่ำยตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่  5  แห่ง ตำมจ ำนวน 
รำยหัวเด็ก 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 ำงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (กองกำรศึกษำ) 
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แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม 425,000   บาท  
  1.งบด าเนินงาน      รวม 425,000   บาท  
   1.1ค่าใช้สอย      รวม 210,000   บาท  
   1.1.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
    (1) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 10,000   บำท  
      -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจำก 

โรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น  ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์  อัครรำชกุมำรี    
- ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว1042  ลงวันที่ 10เมษำยน 2561 
- ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.5/ว. 1175 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2561 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0810.5/ว4052 ลงวันที่  14  ธันวำคม  2561 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว. 827 ลงวันที่1 มีนำคม 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.1049  ลงวันที่ 15  
   มีนำคม 2562 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.1795 ลงวันที่ 7 
  พฤษภำคม 2562     
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่  4(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 (ฉบับที ่2)  
   พ.ศ. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5 /ว0263 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว.627 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 
- หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562  
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2561  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่  6 (ส ำนักปลัด ) 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
    (2)  โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรแพร่ 

ระบำดของโรคไข้เลือดออก เช่น  ค่ำจัดท ำป้ำยรณรงค์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร  
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ   
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
- หนังสือสั่งกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ที ่นม 0023.3/ว 4396 ลงวันที่ 19 
 มิถุนำยน 2561  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่  5 

 
    (3)  โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก 

โรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น  ค่ำจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในกำรฉีด ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี    
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
 ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว1042  ลงวันที่ 10เมษำยน 2561 
- ตำมหนังสือสั่งกำร กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.5/ว. 1175 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2561 
- - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวำคม  2561 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว. 827 ลงวันที่1มีนำคม 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว. 1049 ลงวันที ่15 
 มีนำคม 2562 
- ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว. 1795  ลงวันที่ 7 
  พฤษภำคม 2562  (ส ำนักปลัด)  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่  4 
 

   1.2. ค่าวัสดุ      รวม 215,000   บาท  
   (1)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน 45,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพ่ือใช้ในกำร 

พ่นหมอกควันตำมโครงกำรป้องกันโรคไขเลือดออกขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ 
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง 
รำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง  น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันก๊ำด  น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันเตำ  น้ ำมันจำรบีน้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  ฯลฯ  
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- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9  
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562  (ส ำนักปลัด)  

                  
   (2) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   จ ำนวน 170,000   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เพ่ือใช้ใน 

กำรด ำเนินตำมโครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้ำ  และระงับโรค 
กำรติดต่อต่ำง ๆ   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่   
  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติ 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ 
อันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์  ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 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  ชุดเครื่องมือผ่ำตัด ชุดตรวจสำร 
เสพติด   ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท. 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 (ส ำนักปลัด) 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 344,000   บาท  
  1. งบด าเนินงาน      รวม 144,000   บาท  
   1.1 ค่าตอบแทน     รวม 144,000   บาท  
  1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 144,000   บำท  
    เพ่ือสนับสนุนจ่ำยเป็นค่ำป่ำยกำรส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 2 คน ๆ 

ละ 6,000  จ ำนวน 12 เดือน  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
หนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

  

 

  2. งบเงินอุดหนุน      รวม 200,000   บาท  
   2.1 เงินอุดหนุน     รวม 200,000   บาท  
   2.1.1  เงินอุดหนุนเอกชน            
   (1) โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  

     สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     - เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรควบคุมกำรขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส 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 หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 
 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 
 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

 
    (2) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

     สยำมบรมรำชกุมำรี ของหมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ด ำเนินตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรม 
รำชกุมำรี หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำวิทยำกร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร 
และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  

 
    (3) โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

    สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่  9 บ้ำนดอนเค็ง 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่9 บ้ำนดอนเค็ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 9 
 บ้ำนดอนเค็ง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร 
จัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น 
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 

 
    (4)  โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

   สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับ ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่2  บ้ำนหญ้ำคำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 2  
บ้ำนหญ้ำคำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรด ำเนินโครงกำรฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2  พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  

     สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 7  
บ้ำนอีโค เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรด ำเนินโครงกำรฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
    สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่8 บ้ำนโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 08082/13727ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 

 
    (7) โครงกำรช่วยลดกำรติดเอดส์จำกแม่สู่ลูก สภำกำชำดไทย พระเจ้ำวรวงค์

เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลีพระวรรำชำทินัดำมำตุ หมู่ที ่ 7 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่7 บ้ำนอีโค  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรช่วยลดกำรติดเอดส์จำกแม่สู่ลูกสภำกำชำดไทย พระเจ้ำวรวงค์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี 
พระวรรำชำทินัดำมำตุ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในกำรจัดท ำโครงกำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร  และรำยจ่ำยอ่ืนๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 08082/13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 

 
    (8) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย 

     ลักษณ์ หมู่ที่  3 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่3 บ้ำนบุเสมำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี   
หมู่ที่ 3 บ้ำนบุเสมำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร 
จัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
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- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 08082/13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

    วลัยลักษณ์  หมู่ 2 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่  2 บ้ำนหญ้ำคำ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
หมู่ที่  2  บ้ำนหญ้ำคำ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรจัดท ำโครงกำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 
 กันยำยน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 
 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

 
    (10) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์    

     วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  หมู่ที ่5 บ้ำนเสมำทอง 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่  5  บ้ำนเสมำทอง    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
หมู่ที่10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
กำรจัดท ำโครงกำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น 
ส 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 หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  

 
    (11) โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์   

     วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หมู่ที ่10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี   
หมู่ที่  10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที ่
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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   

 
    (12) โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ 

     รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที่ 9 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     อุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 9  บ้ำนดอนเค็ง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที ่ 9  บ้ำนดอนเค็ง   เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และ
รำยจ่ำยอื่นๆ 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 หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 

 
    (13) โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที ่6 บ้ำนตลุกยำง 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     อุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน  ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที ่6 บ้ำนตลุกยำง  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส 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 หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ 

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

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน  ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่  10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำวิทยำกร   
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส 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 หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 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 ลง
วันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส ำนัก
ปลัด)  

 
    (15) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรันตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่  5 บ้ำนเสมำทอง 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่  5 บ้ำนเสมำทอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำวิทยำกร   
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส 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  หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  

 
    (16) โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ  

    พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  หมู่ที่  8 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร   
ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส 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 หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  be number one 

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี ) หมู่ที่  3 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่ 3  บ้ำนบุเสมำ    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  หมู่ที ่3 บ้ำนบุเสมำ  เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To be number one 

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่9 บ้ำนดอนเค็ง   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดีหมู่ที่ 9 บ้ำนดอน
เค็ง  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส 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 ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  

 
    (19) โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be number  one  

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ  
สิริวัฒนำพรรณวดี 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่1  บ้ำนหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้ำน)   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  หมู่ที ่1 บ้ำนหนอง 
แจ้งใหญ่  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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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    (20)  โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One  

(ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี หรือโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 
5 บ้ำนเสมำทอง 

จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่5 บ้ำนเสมำทอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นใน 
ชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  หมู่ที่ 5 บ้ำนเสมำทอง 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  
 

    (21)โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One 
  (ศูนย์เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ    
 สิริวัฒนำพรรณวดี ด้ำนสำธำรณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่ 7  บ้ำนอีโค   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นใน 
ชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี หมู่ที่ 7 บ้ำนอีโค 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำ 
เนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) ระเบียบระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (ส ำนักปลัด)  
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    (22) โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก ของสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที ่6 
จ ำนวน 6,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำย
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 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 ลง
วันที่ 30 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 

    (23))โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก ของสมเด็จ
พระเพทรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่  1 

จ ำนวน 6,000   บำท  

      เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 1 บ้ำหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเพทรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองแจ้งใหญ่  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และ
รำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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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    (24) โครงกำรสิบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  
    หมู่ที ่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่  4 บ้ำนแจ้งเจริญ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ  ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส 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 หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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   

 
    (25) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

    หมู่ที ่10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองไข่ผ ำ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที1่0 บ้ำนหนองไข่ผ ำ 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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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    (26) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

      หมู่ที ่6 บ้ำนตลุกยำง 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกยำง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 6  บ้ำนตลุกยำง 
 เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 
 

    (27)โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ  ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  
    หมู่ที ่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 2 บ้ำนหญ้ำคำ   เช่น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่   ค่ำวิทยำกร   ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร 
ด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม 

 หมู่ที ่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง 
จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที ่2 บ้ำนหญ้ำคำ 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 

 

 

    (29) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  
     หมู่ที ่3 บ้ำนบุเสมำ 

จ ำนวน 7,000   บำท  

     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 3  บ้ำนบุเสมำ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำม 
โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน สมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม หมู่ที่ 3  บ้ำนบุเสมำ   เช่น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่มส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
-  เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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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    (30) โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ จ ำนวน 7,000   บำท  
     เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  หมู่ที ่4  บ้ำนแจ้งเจริญ    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
ตำมโครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์  หมู่ที่ 4 บ้ำนแจ้งเจริญ  เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ส ำหรับเข้ำร่วมโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำร 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 1,029,680   บาท  
  1.งบบุคลากร      รวม 667,080   บาท  
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 667,080   บาท  
   1.1.1 เงินเดือนพนักงำน     จ ำนวน 625,080   บำท  
     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน /เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ 

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 625,080 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
        -ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ  1 อัตรำ    เป็นเงิน   349,320 บำท  
       - นักพัฒนำชุมชน                1 อัตรำ    เป็นเงิน  275,760 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 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 และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองสวัสดิกำร) 

 

 

  2. งบด าเนินงาน      รวม 323,600   บาท  
   2.1 ค่าตอบแทน     รวม 41,000   บาท  
   2.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน 1,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
 หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำกที่ มท0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน  
2559  เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

   2.1.2 ค่ำเช่ำบ้ำน      จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ  

-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลำคม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเชำ่บำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงนิ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวนัที ่13 มีนำคม 2562  



105 
 

 
   2.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 

ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
    พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 
 

 

   2.2 ค่าใช้สอย      รวม 251,600   บาท  
   2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำง

บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำ
ติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่
6 พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (กองสวัสดิกำร) 
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   2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
    (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน 100,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำรอำจักร  

เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำน 
ทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน
จ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
 ลงวันที่.22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองสวัสดิกำร) 

 

 

    (2) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล 
    ในครอบครัวต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 

จ ำนวน 15,000   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง 
ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวต ำบลหนองแจ้งใหญ่ เชน่ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
    ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  73  ล ำดับที่  4 
 (กองสวัสดิกำร) 
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    (3)  โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรีและกำรท ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 35,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มสตรี 

และกำรท ำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร   
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่นๆ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
   ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  73 .ล ำดับที่  5 
 (กองสวัสดิกำร) 

 

 

    (4) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
    ทำงสังคมและครอบครัวต 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 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
    ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ   73 ดับที ่ 6 
 (กองสวัสดิกำร) 
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    (5) โครงกำรอบรมกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต ำบลหนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรอบรมกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ต ำบลหนองแจ้งใหญ่   เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร   
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม และ 
รำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
   ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  73  ล ำดับที่  4 (กองสวัสดิกำร) 
 

    (6) โครงกำรอบรมกำรป้องกันโรคเอดส์ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรอบรมกำรป้องกันโรคเอดส์ 

ต ำบลหนองแจ้งใหญ่  เช่น  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 
และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
    ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 79 ล ำดับที่  2  

 
   2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 6 
 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
    กรกฎำคม  2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
    ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556 
 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำย 
จ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (กองสวัสดิกำร) 

                  
   2.3 ค่าวัสดุ      รวม 30,000   บาท  
   2.3.1 วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน 20,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
-โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่  
พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผนป้ำยจรำจรหรือ 
แผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง  
กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ  ยำงลบ  น้ ำยำลบค ำผิด   
เทปกำว  ลวดเย็บกระดำษ  กำว   ชอร์ค  สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซี 
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข  ไม้บรรทัด   คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำงพิมพ์  
ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
  มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 248 ลงวันที ่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (กองสวัสดิกำร)  

                  
   2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไปใช้ 
งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ 
 ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskettr Floppy Disk 
 Removable  Disk Compact Disk Digital VideoDisk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
 (Reelmagnetic Tape Caddette Tape  Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง 
สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืน 
สภำพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำงดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น แรม  คัตชิทฟิดเดอร์  เมำส์  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์   
เครื่องกระจำยสัญญำณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
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- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9   
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  (กองสวัสดิกำร) 

                  
   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 39,000   บาท  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์      รวม 39,000   บาท  
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน            
    (1) ชั้นวำงเอกสำร     จ ำนวน 5,800   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นเหล็กวำงเอกสำร 2 ชั้นๆละ 10 ช่อง จ ำนวน 2 ชุด ๆ  

ละ 2,900 บำท       
คุณลักษณะดังนี้  
- เป็นชั้นเหล็กวำงเอกสำร 2 ชั้นๆละ  10 ช่องขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 32 เซ็นติเมตร  
ยำวไม่น้อยกว่ำ 92.5 เซ็นติเมตร  สูงไม่น้อยกว่ำ 88 เซ็นติเมตร   
- เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนำยน 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ       ล ำดับที่  

 

 

    (2) ตู้กระจกบำนเลื่อน     จ ำนวน 11,700   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน จ ำนวน  

3 หลังๆละ  3,900 บำท  
คุณลักษณะดังนี้  
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตูุุ 3 ฟุต) ผลิตจำกแผ่นเหล็ก SPCC   
-ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสำรป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนำ ไม่น้อยกว่ำ 3 มม.   
-บำนเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก   
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-แผ่นชั้นวำงปรับระดับได้ 2 แผ่น   
-ส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ  -ขนำดสินค้ำ (กว้ำง x ลึก x สูง) 
 : 88 x 40.7 x 88 ซม.   
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- หมำยเหตุ  : รำคำตำมทอ้งตลำด 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ      ล ำดับที่   
 

    (3) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร    จ ำนวน 5,500   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน  จ ำนวน 1 ตู้   

คุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
 เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ  212   ล ำดับที่ 30  
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561(กองสวัสดิกำร)   

 

 

   3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์    จ ำนวน 16,000   บำท  
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน  จ ำนวน 1 เครื่อง  
 คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)  โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ  
พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน 
 กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด 
 Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ  
  จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   
      เป็นไปตำมฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559 
 - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที่  29 มีนำคม 2562 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ  212   ล ำดับที่ 30  
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน 15 มีนำคม  2562 (กองสวัสดิกำร) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม 3,543,380   บาท  
  1. งบบุคลากร      รวม 1,203,180   บาท  
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 1,203,180   บาท  
   1.1.1 เงินเดือนพนักงำน     จ ำนวน 599,040   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี  

จ ำนวน 2 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  599,040 บำท โดยจ่ำยให้กับพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
       -  ผู้อ ำนวยกำรกกองช่ำง    1  อัตรำ   เป็นเงิน  342,720 บำท 
       -  นำยช่ำงโยธำ                1  อัตรำ  เป็นเงิน  256,320 บำท  
 - เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
   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 ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535   (กองช่ำง)  

 

 

   1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 485,280   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 4 อัตรำ 

เป็นเงิน 485,280 บำท 
     1)  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  จ ำนวน  3 อัตรำ 
          - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  1 อัตรำ  เป็นเงิน  142,560 บำท 
          - พนักงำนขับรถยนต์        1 อัตรำ  เป็นเงิน  117,360 บำท 
          - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ         1 อัตรำ  เป็นเงิน  117,360 บำท 
   2)  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  คนงำนทั่วไป   1 อัตรำ เป็นเงิน 108,000 บำท 
 -  เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  (กองช่ำง)  

 

 

   1.1.4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน 76,860   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง

ทั่วไป จ ำนวน  4 อัตรำ  
   1)  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  จ ำนวน 3 อัตรำ 
       - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  1 อัตรำ  เป็นเงิน  16,860 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 ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
    พ.ศ. 2535  (กองช่ำง)  
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  2. งบด าเนินงาน      รวม 977,000   บาท  
   2.1 ค่าตอบแทน     รวม 112,000   บาท  
  2.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผูช้่วยปฏิบัติรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง   
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เงินรำงวัล เงินท ำขวญัฝ่ำอันตรำยเป็นคร้ังครำว   
ค่ำตอบแทนอำสำปศุสัตวผ์ู้พ่นหมอกควัน  ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปแีก่พนักงำนส่วนท้องถิน่ ให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8  กุมภำพันธ์ 2560  
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครอง 
สวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำมพระรำชบญัญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระรำชบญัญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29 ธันวำคม 2559 
 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบตัิเก่ียวกับเหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน็เงินรำงวัลประจ ำปี (กองช่ำง) 
 

 

   2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน 2,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ 
หรือวันหยุดรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมำกที่ มท0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 
  เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่ำง) 
 

  

   2.1.3 ค่ำเช่ำบ้ำน      จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ  

-เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย ค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลำคม เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบำ้นของข้ำรำชกำรสว่นทอ้งถิ่น  
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงนิ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวนัที ่ 13  มีนำคม  2562  
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   2.1.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินบ ำรุงกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนต ำบล 

ผู้บริหำรและผู้มีสิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 
 

 

   2.2 ค่าใช้สอย      รวม 630,000   บาท  
   2.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร           
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   จ ำนวน 80,000   บำท  
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัด 
สิ่งปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพยส์ิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน ์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ )  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกันค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินคดี 
ตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   ค่ำออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง ฯ หรือค่ำจ้ำงเหมำ 
บริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟำ้ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์  
ค่ำติดตั้งเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที6่ 
    พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎำคม 2556 
  เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะ 
ค่ำใช้สอยและคำ่สำธำรณปูโภค  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่ 9 ธันวำคม 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว 156  ลงวนัที ่ 19  กันยำยน 2560 
  เร่ือง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร   
 (กองช่ำง) 
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   2.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
    (1) ค่ำเดินทำงไปรำชกำร    จ ำนวน 150,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชกำร 

อำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำร 
เดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) อ ำนำจระเบียบ มท ว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
    ลงวันที ่.22  มกรำคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
    (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
    (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 (กองช่ำง) 

 

 

   2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน 400,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค เพ่ือให้ 

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำย 
จำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
 (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่  6 
   พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎำคม 2556 
 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 เร่ือง  แนวทำง
ปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั –รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 
 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที ่ 20 มิถุนำยน 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค  (กองช่ำง) 
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   2.3 ค่าวัสดุ      รวม 235,000   บาท  
   2.3.1 วัสดุส ำนักงำน     จ ำนวน 20,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เยบ็กระดำษขนำดเล็ก 
 ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ  ตรำยำง  ขำตั้ง  (กระดำนด ำ) ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที่  
พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่น
ป้ำยต่ำง ๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ 
 ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  
เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอร์ค  สมุด ของเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี 
แบบใส  น้ ำยำลบกระดำษไข  ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ หรือจ้ำงพิมพ์  
ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมันไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน  
   2558  เร่ือง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท ีมท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน  
    2559  เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำย 
    จ่ำยตำมงบประมำณ (กองช่ำง)  
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   2.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ     จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่ง 

ของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ ดังนี้ ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัด
แรงดันๆไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำเครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ 
 เข็มรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ สวทิซ์ไฟฟ้ำหลอดวิทยุทรำนซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ  
รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์เดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรคเกอร์ สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรับ
วิทยุ เครื่องโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืน 
สภำพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำงดังนี้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร 

      จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  (กองช่ำง) 
 

       

   2.3.3 วัสดุก่อสร้ำง     จ ำนวน 50,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
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โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  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 แปรสภำพหรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ ท่อน้ ำ และอุปกรณ์
ประปำ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  (กองช่ำง) 

                  
   2.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง    จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ 

ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคครัช   
กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้  ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรค น๊อตสกรู สำยไมค์ เพลำ  
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืน 
สภำพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ 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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
  มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 

                  
   2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ ำนวน 70,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
 สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยต่อไปนี้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน
เบนซิน 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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
 (กองช่ำง) 
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   2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 15,000   บำท  
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง รำยจ่ำยดังนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
-โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมือน ำไป 
ใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่ำ  ดังนี้  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพหรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Diskettr Floppy  Disk 
 Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk Flash Drive)   เทปบันทึกข้อมูล 
 (Reelmagnetic  Tape  Caddette  Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง  
สำยเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่น แรม คัตชิทฟิดเดอร์  เมำส์  พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์  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 ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  

 

      (กองช่ำง) 
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  3.งบลงทุน       รวม 163,200   บาท  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์      รวม 163,200   บาท  
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน            
    (1) ตู้กระจกบำนเลื่อน     จ ำนวน 15,600   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน จ ำนวน  

4 หลังๆละ  3,900 บำท  
คุณลักษณะดังนี้  
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตูุุ 3 ฟุต) ผลิตจำกแผ่นเหล็ก SPCC   
-ควำมหนำไมต่่ ำำกว่ำ 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสำรป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนำ ไม่น้อยกว่ำ 3 มม.   
-บำนเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก   
-แผ่นชั้นวำงปรับระดับได้ 2 แผ่น   
-ส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ  -ขนำดสินค้ำ (กว้ำง x ลึก x สูง) 
 : 88 x 40.7 x 88 ซม.   
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมท้องตลำด 
 

 

   3.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง            
    (1)  เลื่อยโซ่ยนต์     จ ำนวน 21,400   บำท  
     เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เลื่อยโซ่ยนต์  จ ำนวน  1  เครื่อง  

คุณลักษณะพื้นฐำน  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  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ 211 ล ำดับที่ 22 
หมำยเหตุ: ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 
 (กองช่ำง) 
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   3.1.3 ครุภัณฑ์โรงงำน            
    (1)  ตู้เชื่อมไฟฟ้ำ     จ ำนวน 20,000   บำท  
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน ตู้เชื่อมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1)  เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำแบบ Inverter  
2) ใช้กระแสไฟฟ้ำ  DC ในกำรเชื่อมโลหะ  
3) มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยไม่ต ำกว่ำ IP 21  
 - เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดัง นี้  
ฐำนอ ำนำจหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที.่ 9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ  211 ล ำดบัที ่23 
หมำยเหตุ: ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑป์ระจ ำเดือน ธันวำคม 2561 (กองช่ำง) 

 

 

    (2)  สว่ำนไฟฟ้ำ     จ ำนวน 3,400   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน สว่ำนไฟฟ้ำ  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 ำนำจหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ   211 ล ำดบัที ่24 
หมำยเหตุ: ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑป์ระจ ำเดือน ธันวำคม 2561 (กองช่ำง) 

 

 

   3.1.4 ครุภัณฑ์ส ำรวจ            
    (1) กล้องวัดมุม     จ ำนวน 43,500   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำรวจ  กล้องวัดมุม (แบบอิเล็กทรอนิกส์)  

ชนิดอ่ำนค่ำมุมได้ละเอียด  5 พิลิปดำ(ระบบอัตโนมัติ )  จ ำนวน  1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
1.กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภำพตัง้ตรง  
2. ก ำลังขยำย 30  เท่ำ  
3.ขนำดเสน้ปำ่ศูนย์กลำงเลนสป์ำกกล้องไม่ต่ ำกวำ่ 40 มิลลิเมตร  
4.ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกวำ่ 2.6 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ  
5.ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9เมตร  
6.ค่ำตัวคูณคงที ่100  
7.ค่ำตัวบวกคงที ่0  
8.ก ำลังในกำรขยำยภำพ 3 ฟิลปิดำ  
9.เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading  
10. หน่วยวัดเป็น องศำ ลิปดำ ฟิลิปดำ  
11. แสดงค่ำมุม ทว ีได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดำ และ 10 ฟิลป ิดำ  
12. ค่ำควำมถูกต้องในกำรอ่ำนมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลปิดำ  
เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสือสั่งกำรดัง นี้  
ฐำนอ ำนำจหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2559  
หมำยเหตุ :รำคำจำกท้องตลำด 
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    (2) เครื่องทดสอบหำค่ำก ำลังต้ำนทำนของคอนกรีตแบบไม่ท ำลำย จ ำนวน 23,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (เครื่องทดสอบหำค่ำก ำลังต้ำนทำน 

ของคอนกรีตแบบไม่ท ำลำย (CONCRETE TEST HAMMER)  
คุณลักษณะทั่วไป  
  -เป็นเครื่องมือทดสอบค่ำก ำลังควำมต้ำนทำนของคอนกรีตแบบไม?ท ำลำยสำมำรถใช้งำน 
ไดใ้น ห?องปฏิบัติกำรและในสนำมจริงตำมมำตรฐำน EN 12 504-2, ASTM C 805, 
 DIN 1048 และ BS1881 part 202   
 - รำยละเอียดทั่วไป ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภำยในประกอบด้วยเหล็ก 
แกนเพลำประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่ำนค่ำแรงกระแทกซึ่งสำมำรถอ่ำนค่ำจำกด้ำนนอก 
โดยมีสเกลตั้งแต่ 10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่ำอ่ำนได้จำกสเกล 
แล้วน ำผลเทียบควำมต้ำนทำนของคอนกรีตจำกกรำฟที่ติดอยู่ ที่ด้ำนข้ำงของเครื่องค่ำก ำลังต้ำน 
ทำนของคอนกรีต (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สำมำรถอ่ำนค่ำไม่น้อยกว่ำ 105 – 
 700 Kg/cm2        
- กำรวัดช่วง 10-60 MPa  
-ก ำลังกำรกระแทก  2.207?0.1J (0.225Kgf.m)  
-กำรยืดของสปริง 75?0.3 mm.(รุ่น HT-225), 74?2 mm.(รุ่น HT-75)  
- แรงเสียดทำนคงที่ของกำรเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N(รุ่น HT-225), 0.4~0.6N(รุ่น HT-75)       
- รัศมีของปลำยทรงกลม 25mm.?1mm.  
-ค่ำเฉลี่ยในกำรตอบสนองทั่งเหล็ก 80?2  เครือ่งมือบรรจุอยู่ในกระเป๋ำ มีหินขัดผิวตัวอย่ำงให้
เรียบ 1 อัน และคู่มือกำรใช้งำนของเครื่อง 1 เล่ม  รับประกันคุณภำพกำรใช้งำนตำมปกติ  1  ป ี 
-ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน  2559  
หมำยเหตุ รำคำตำมท้องตลำด 

 

                  
   3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์    จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน 

ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) รำคำ 30,000 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core)  โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
 (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง
ภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB   
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน 15 มีนำคม 2562 

                  

    (2) เครื่องพิมพ์     จ ำนวน 6,300   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
 ส ำหรับกระดำษขนำด A3 รำคำ 6,300 บำท 
 คุณลักษณะพื้นฐำน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำที(ipm) 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรอื 8.1 ภำพต่อนำที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น - สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
 เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ เครือ่งแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่16 กรกฎำคม 2556 
หมำยเหตุ  : รำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำเดือน  15 มีนำคม 2562 
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  งบเงินอุดหนุน      รวม 1,200,000   บาท  
   4. เงินอุดหนุน     รวม 1,200,000   บาท  
   4.1 เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์         
    4.1.1 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค   จ ำนวน 1,200,000   บำท  
     อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กร 

เอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ โดยอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1,200,000 บำท 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยในหมู่บ้ำน และขยำยเขตติดตั้งชุดโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ทีุ่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหำคม  2561  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีุุสุด ที ่มท 0808.2/ว 5426  ลงวันที่  24 กันยำยน 2561 
6)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
  (กองช่ำง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 405,000   บาท  
  1.งบด าเนินงาน      รวม 395,000   บาท  
   1.1 ค่าใช้สอย      รวม 395,000   บาท  
   1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    (1)  โครงกำรฝึกอบรมทบทวน อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 200,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำรค่ำ
วิทยำกร  ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำของ
สมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด- ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำร 
จัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 200 ล ำดับที่  4 (ส ำนักปลัด) 
 

     

    (2) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร   
ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และปกรณ์ ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของสมนำคุณ  
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
 -  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
    ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  200  ล ำดับที่ 3  (ส ำนักปลัด) 
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    (3) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอำสำสมัคป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 15,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอำสำสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  (อปพร.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำจัดท ำ 
ป้ำยโครงกำร  ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์  ค่ำยำนพำหนะ  
ค่ำของสมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 
กำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
 -  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง 
    ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ  160 ล ำดับที่ 3 
 (ส ำนักปลัด) 

 
    (4)  โครงกำรให้ควำมรู้กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 100,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรให้ควำมรู้กำรป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัย  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งสถำนที่   ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร    
ค่ำอำว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์   ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของสมนำคุณ ค่ำใช้จ่ำยใน 
พิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
   -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  
   ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ 2 ล ำดับที่ 5  (ส ำนักปลัด) 

 
    (5) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 50,000   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 
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   -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
    ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้ำ      ล ำดับที ่     (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 ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติด ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐ  โดยอุดหนุนให้กับที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่ เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  
 มิถุนำยน 2559   
(ส ำนักปลัด) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้ำ 79 ล ำดับที่  2 
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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 ขององค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลและกำรจัดงำนวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น งำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี  
งำนพิธีทำงศำสนำ งำนพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆโครงกำร อบต. เคลื่อนที่ บริกำรประชำชน ฯลฯ  
ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของอ ำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯ  กระทรวงมหำดไทย  รัฐบำล 
 หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (กองกำรศึกษำ) 
 

 

 

 งานกีฬาและนันทนาการ     รวม 243,000   บาท  
  1. งบด าเนินงาน      รวม 243,000   บาท  
   1.1 ค่าใช้สอย      รวม 243,000   บาท  
   1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
    (1) โครงกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำ    จ ำนวน 150,000   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 ำเกียรติบัตร   
ค่ำจัดพิธีเปิด ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้ำ  191 ล ำดับที่ 7  
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    (2) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   จ ำนวน 50,000   บำท  
     โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 
2563  เช่น  ค่ำเงินรำงวัลกิจกรรมกำรประกวด  ค่ำของรำงวัล   ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
ส ำหรับเด็กและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเต้นท์พร้อมจัดเวทีสถำนที่ 
จัดกิจกรรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
    ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
   และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   หน้ำ  75  ล ำดับที่  2 (กองกำรศึกษำ) 
 

 

    (3)  โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำกำรกีฬำต ำบลหนองแจ้งใหญ่ จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำกำร 

กีฬำต ำบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรกีฬำ และ 
รำยจ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
    ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
   และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้ำ 190  ล ำดับที่  6  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

    (4)  โครงกำรเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด  จ ำนวน 13,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรเยำวชนห่ำงไกลยำเสพติด 

ประจ ำ ปี 2563 เช่น  ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง 
และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  และรำจ่ำยอ่ืนๆ  
ตลอดระยะเวลำที่จัดโครงกำร   ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
    ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
   และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ  75  ล ำดับที่  3  (กองกำรศึกษำ) 
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    (5) โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนในท้องถิ่นต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 

จ ำนวน 20,000   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนเพื่อ 
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของประชำชนในท้องถิ่นต ำบลหนองแจ้งใหญ่  
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือจังหวัดนครรำชสีมำที่ นม 0023.3/ ว 4362 ลงวันที่18 มิถุนำยน 2561  
 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้ำ....... ล ำดับที่..... 
 

 

 

 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  

ประจ ำปี 2563  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งรถขบวนแห่   
ค่ำจ้ำงเหมำนำงร ำพร้อมเครื่องแต่งกำย   ค่ำจัดซื้อน้ ำดื่มส ำหรับประชำชน   
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง  และรำยจ่ำยอื่น 
ที่จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ       ล ำดับที่         (กองกำรศึกษำ) 

 
    (2)  โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์   จ ำนวน 38,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนงำนประเพณีสงกรำนต์  

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเต้นท์   
เงินรำงวัลกำรประกวดกำรแสดงศิลปะพ้ืนบ้ำนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่ำงจ้ำงเหมำ 
ประกอบอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียง  และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
ส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ      ล ำดับที่       (กองกำรศึกษำ) 
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    (3)  โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ จ ำนวน 26,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

และประเพณี" แห่เทียนพรรษำ"  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่ง 
รถขบวนแห่เทียนพรรษำ  ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม ค่ำเงินรำงวัลกำรประกวดกำรตก 
แต่งเทียนพรรษำ ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องเสียงใช้ในกำรประชำสัมพันธ์และร่วมในกิจกรรม 
แห่เทียนพรรษำในทุกวัด  และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำร
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

    (4) โครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 11,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรเยำวชนร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะ 

พ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยระชำสัมพันธ์ 
และรำยจ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินโครงกำร ฯลฯ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำร
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ  189  ล ำดับที่  3  (กองกำรศึกษำ)  

 

 

  2. งบเงินอุดหนุน      รวม 49,000   บาท  
   2.1 เงินอุดหนุน     รวม 49,000   บาท  
   2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร           
    (1)  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่  จ ำนวน 49,000   บำท  
     เพ่ืออุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบัวใหญ่ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร  

ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีฉลองชัยชนะ 
ท้ำวสุระนำรี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ประจ ำปี 2563  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   
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 189 ล ำดับที่  2 (กองกำรศึกษำ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    รวม 1,357,000   บาท  
  1.งบลงทุน       รวม 1,357,000   บาท  
   1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 1,357,000   บาท  
   1.1.1 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค           
    (1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนมะเฟือง หมู่ที ่8  

(ทำงไปดอนตะหนิน) 
จ ำนวน 266,000   บำท  

     - ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 98 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
 392 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุก กว้ำงข้ำงล่ะ 0.30 เมตร พร้อมป้ำยบอกรำยละเอียด
โครงกำร จ ำนวน 1ป้ำยและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำม 
แบบก ำหนด)         
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที่  168   ล ำดับที่  224  (กองช่ำง) 
 

    (2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนอีโค หมู่ที ่ 7  
    (ทำงไปวัดป่ำ) 

จ ำนวน 266,000   บำท  

     ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 98 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  
392 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุก กว้ำงข้ำงล่ะ 0.30 เมตร พร้อมป้ำยบอกรำยละเอียด
โครงกำร จ ำนวน 1ป้ำยและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย(รำยละเอียดตำม 
แบบก ำหนด)         
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที่   149  ล ำดับที่  179  (กองช่ำง) 

 

 

    (3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนดอนเค็ง หมู่ที่  9  
     (ทำงไปบ้ำนดอนขุนสนิท) 

จ ำนวน 264,000   บำท  

     ลงหินคลุก กว้ำง 4 เมตร ยำว 400 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่ำ 240 ลูกบำศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น ติดตั้งป้ำย 
บอกรำยละเอียดโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำยและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 
 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด)        
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
     (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที่  154 ล ำดับที่  189      (กองช่ำง) 
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    (4)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนเสมำทอง หมู่ที่ 5 - คุ้มหนองแซง จ ำนวน 264,000   บำท  
     ลงหินคลุก กว้ำง 4 เมตร ยำว 400 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุก 

ไม่น้อยกว่ำ  240 ลูกบำศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่นติดตั้งป้ำย 
บอกรำยละเอียดโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำยและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน  
1 ป้ำย(รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด)        
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที่ 145  ล ำดับที่   170    (กองช่ำง) 

 

 

    (5) โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหนองไข่ผ ำ หมู่ที่  10 
     (เส้นรอบบ้ำน) 

จ ำนวน 267,000   บำท  

     ผิวจรำจรกว้ำง  3.5 เมตร ยำว 102  เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่ำ 357 ตำรำงเมตร  ไหล่ทำงดินถมตำมสภำพ พร้อมติดตั้งป้ำยบอกรำยละเอียด
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย (รำยละเอียดตำมแบบ
ก ำหนด)         
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที่  148     ล ำดับที่  257 (กองช่ำง) 

 

 

    (6) เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำ (ค่ำ K)  จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้  

ตำมหนังสือ กค. (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่  5 มีนำคม 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง 
ปฏิบัติในกำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)  ค ำนวณร้อยละ 
 4  ของโครงกำรก่อสร้ำง  ( 1,327,000x4/100 = 53,080 )  
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
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แผนงานการเกษตร    

 งานส่งเสริมการเกษตร     รวม 89,000   บาท  
  1. งบด าเนินงาน      รวม 30,000   บาท  
   1.1 ค่าใช้สอย      รวม 30,000   บาท  
   1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
    (1) โครงกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์   จ ำนวน 10,000   บำท  
     -  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกร้ำนแสดงผลิตภัณฑ์ กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัด 

ตกแต่ง กำรจัดประกวดแข่งขันด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆในงำนบัวไหมบัวใหญ่เป็นไป 
ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่กฎหมำยจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที่6) พ.ศ. 2542  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท..พ.ศ. 2552 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ  69  ล ำดับที่  1  
 

     

    (2)  โครงกำรฝึกอบรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 20,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฝึกอบรมปรัชญำเศรษฐกิจ 

พอเพียงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประจ ำปี  2561 เชน่ ค่ำจัดเตรียมตกแต่ง 
สถำนที่ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  และรำยจ่ำยอื่นๆ 
 ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินจัดท ำโครงกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที ่มท 0891.4/ว 1659  
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2553 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  62  ล ำดับที่  1 
 

 

 

  2. งบลงทุน  รวม 59,000   บาท  
   2.1 ค่าครุภัณฑ์      รวม 59,000   บาท  
   2.1.1 ครุภัณฑ์กำรเกษตร            
    (1) เครื่องพ่นหมอกควัน    จ ำนวน 59,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน   จ ำนวน 1 เครื่อง  

คุณลักษณะ ดังนี้   
1) ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร  
2) ถังบรรจุยำไม่น้อยกว่ำ  6 ลิตร  
3) ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25  แรงม้ำ  ฯลฯ     
 - ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนำยน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนำคม 2562 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำ  213  ล ำดับที่  32  
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    รวม 130,000   บาท  
  1. งบด าเนินงาน      รวม 130,000   บาท  
   1.1 ค่าใช้สอย      รวม 120,000   บาท  
   1.1.1 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
    (1) โครงกำรท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว จ ำนวน 50,000   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 /ว164 ลงวันที่ 26  
มกรำคม 2558 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ  62  ล ำดับที่  2 (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 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 62  ล ำดับที่  3  
 

     

    (3) โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำรักษำแผ่นดิน   จ ำนวน 50,000   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)  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565)  หน้ำ  206  ล ำดับที่  3 
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    (4) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ 

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กรมส่งเสริมกำรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 

จ ำนวน 10,000   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กรมส่งเสริม 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพันธ์พืช ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่น ๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรม 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 ที ่นม 0023.3/ว 4723  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 206  ล ำดับที่ 2 
 

   1.2 ค่าวัสดุ      รวม 10,000   บาท  
   1.2.1 วัสดุกำรเกษตร     จ ำนวน 10,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุทำงกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น พันธ์ข้ำว พันธุ์พืช  หอม 

ผักชี พันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับ ดิน ปุ๋ย สำยยำงรดน้ ำ สปริงเกอร์น้ ำ จอบ เสียม  
มีด พ่ัว ฯลฯ  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ  69  ล ำดับที่  1  
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แผนงานงบกลาง   
   งบกลาง  รวม 14,086,634   บาท  
   งบกลาง รวม 14,086,634   บาท  
   1. งบกลาง      รวม 14,086,634   บาท  
   1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ ำนวน 80,480   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงขององค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำงฯ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  
เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ค่ำจ้ำงชั่วครำว  เป็นเงิน  1,609,680 บำท 
คิดเป็นเงิน  1,609,680 x 5% = 80,480 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 ลงวันที ่10  
กรกฎำคม 2557  
4) พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 
 ธันวำคม 2561   (กองคลัง) 

 

 

   1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ ำนวน 4,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปีในอัตรำร้อยละ 0.2  

ของค่ำจ้ำงโดยประมำณทั้งปี 
- ตำมหนังสือสั่งกำรที่ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561  
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/1003 ลง
วันที ่13 มีนำคม 2562   
 

     

   1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ     จ ำนวน 9,315,600   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่

ผู้สูงอำยุ  จ ำนวน 1,153  คน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พระรำชบัญญัต ิก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจำ่ยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ได้ด ำเนนิกำรให้กับรำยเดิมก่อน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎำคม  2561 
 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป 
 เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนบัสนนุ 
กำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  
เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 74 ล ำดับที ่1  (กองสวัสดิกำร) 
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   1.4 เบี้ยยังชีพคนพิกำร     จ ำนวน 3,897,600   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ 

ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  จ ำนวน  406 คน  
1) ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร 
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมก่อน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม  2561 
 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำย
ได้แก่ผู้สูงอำยุ  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 74  ล ำดับที่ 2  (กองสวัสดิกำร) 
 
 

   1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ ำนวน 30,000   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ ำนวน 5 คน  ตลอดทั้งปี  

1) ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมก่อน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม  2561 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม
ให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 74 ล ำดับที่  3 
(กองสวัสดิกำร) 
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   1.6 ส ำรองจ่ำย      จ ำนวน 442,371   บำท  
     เพ่ือใช้จ่ำยในกิจกำรที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน 

ที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกำรบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม 
เท่ำนั้น เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำกแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  
ภัยหนำว  วำตภัย  อัคคีภัย ไฟป่ำ และหมอกควัน และโรคติดต่อ  ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22 
   กุมภำพันธ์ 2561 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1632 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว  4014 ลงวันที่ 12 
 ธันวำคม 2561 
12) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที ่ 24  
     ธันวำคม  2561 
13 ) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/305 ลงวันที ่22 มกรำคม 2562 
14) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว588 ลงวันที ่13 กุมภำพันธ์ 
      2562 
15) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที ่
  25  มีนำคม 2562 
16) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0820.3/ว 6884  ลงวันที ่  
     1  เมษำยน  2562 
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   1.7 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน            
    (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

    (กองทุนต ำบล) 
จ ำนวน 130,000   บำท  

     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
(กองทุนต ำบล) อปท. สมบเงินเข้ำกองทุนไม่น้อยกว่ำอัตรำร้อยละ 40 เป็นไปตำม 
 บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 มำตรำ13(3) 
 มำตรำ 18(4) (8) (9) และมำตรำ 47  
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ 
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561  

 

 

   1.8 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 186,583   บำท  
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี  

งบประมำณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 
 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
2) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 
 30  ลงวันที ่ 12 กรกฎำคม 2560    
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 3466  ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5 /ว 2305  ลงวันที่  26  
 กรกฎำคม 2561 

 

 


