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ของ  
องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ   

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 



 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ  
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

--------------------------------- 
 

  ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ    ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕63 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕6๒  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ๒๕6๒  และนายอําเภอวังวิเศษได้อนุมัติแล้ว 
เมื่อวันที่  13  กันยายน 2562 โดยต้ังจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เป็นจํานวน
รวมทั้งสิ้น  30,000,000 บาท และใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นต้นไป  นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๘๗  ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
 
 

(นายธนง    จนัแดง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวัง
มะปรางเหนือจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,703,105.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,199,565.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,583,465.86 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 26,569,147.47 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 138,468.32 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 63,482.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 187,659.26 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 275,992.50 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 34,348.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,713,275.89 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,155,921.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 20,439,439.37 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,352,347.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,627,642.95 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,396,783.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,078,997.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 983,668.24 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,482,566.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 148,130.59 190,000.00 170,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 316,130.50 23,500.00 217,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 202,556.93 310,000.00 223,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 330,759.75 410,000.00 360,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,248.00 41,500.00 61,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,057,825.77 976,000.00 1,032,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,096,441.39 16,050,000.00 16,677,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,096,441.39 16,050,000.00 16,677,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,519,076.00 12,974,000.00 12,290,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,519,076.00 12,974,000.00 12,290,000.00
รวม 28,673,343.16 30,000,000.00 30,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,473,376.50 7,390,860.00 8,096,870.00

งบบุคลากร 7,258,580.91 10,392,940.00 11,063,280.00

งบดําเนินงาน 3,438,827.20 6,606,500.00 6,422,050.00

งบลงทุน 3,184,670.00 4,816,200.00 2,766,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,648,497.28 783,500.00 1,626,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,003,951.89 30,000,000.00 30,000,000.00

รวม 22,003,951.89 30,000,000.00 30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,478,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 272,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,345,650

แผนงานสาธารณสุข 270,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,433,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 663,000

แผนงานการเกษตร 200,000

แผนงานการพาณิชย์ 700,400

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,096,870

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,634,980 2,194,980 8,829,960

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 0 2,484,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,150,260 2,194,980 6,345,240

งบดําเนินงาน 2,593,000 584,000 3,177,000

    ค่าตอบแทน 315,000 221,000 536,000

    ค่าใช้สอย 1,540,000 288,000 1,828,000

    ค่าวัสดุ 372,000 60,000 432,000

    ค่าสาธารณูปโภค 366,000 15,000 381,000

งบลงทุน 338,800 87,900 426,700

    ค่าครุภัณฑ์ 138,800 87,900 226,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 9,611,780 2,866,880 12,478,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

รวม

งบดําเนินงาน 152,000 152,000

    ค่าใช้สอย 152,000 152,000

งบลงทุน 120,000 120,000

    ค่าครุภัณฑ์ 120,000 120,000

                                             รวม 272,000 272,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน 469,650 469,650

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 419,650 419,650

งบเงินอุดหนุน 876,000 876,000

    เงินอุดหนุน 876,000 876,000

                                             รวม 1,345,650 1,345,650
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                                             รวม 270,000 270,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,233,320 0 2,233,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,233,320 0 2,233,320

งบดําเนินงาน 325,000 655,000 980,000

    ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000

    ค่าใช้สอย 185,000 260,000 445,000

    ค่าวัสดุ 58,000 395,000 453,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 54,500 1,635,600 1,690,100

    ค่าครุภัณฑ์ 54,500 70,000 124,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,565,600 1,565,600

งบเงินอุดหนุน 0 530,000 530,000

    เงินอุดหนุน 0 530,000 530,000

                                             รวม 2,612,820 2,820,600 5,433,420



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

                                             รวม 140,000 140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 260,000 90,000 350,000

    ค่าใช้สอย 210,000 90,000 300,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                                             รวม 260,000 90,000 350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 163,000 163,000

    ค่าใช้สอย 163,000 163,000

งบลงทุน 500,000 500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 500,000

                                             รวม 663,000 663,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

                                             รวม 200,000 200,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 670,400 670,400

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

    ค่าวัสดุ 220,400 220,400

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000

งบลงทุน 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 30,000

                                             รวม 700,400 700,400
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,096,870 8,096,870

    งบกลาง 8,096,870 8,096,870

                                             รวม 8,096,870 8,096,870



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอ วังวิเศษ  จังหวัดตรัง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 62,201.38 64,898.38 87,693.20 90,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 56,520.68 30,067.76 51,487.39 70,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 8,213.00 8,166.00 8,950.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 10,326.30 6,143.25 0.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 137,261.36 109,275.39 148,130.59 190,000.00 170,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,086.40 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 192.00 1,419.50 1,738.50 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 40.00 10.00 90.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 750.00 220.00 1,090.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,400.00 3,400.00 4,300.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 1,800.00 0.00 304,192.00 10,000.00 1,900.00 % 200,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 5,500.00 7,000.00 4,500.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 30.00 170.00 220.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,798.40 13,119.50 316,130.50 23,500.00 217,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 12,500.00 7,300.00 14,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ดอกเบี้ย 246,307.18 224,870.05 186,211.93 290,000.00 -31.03 % 200,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 11,250.00 2,345.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 258,807.18 243,420.05 202,556.93 310,000.00 223,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 326,486.00 367,640.00 324,794.00 400,000.00 -12.50 % 350,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 9,361.00 6,677.00 5,965.75 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 335,847.00 374,317.00 330,759.75 410,000.00 360,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 20.00 3.00 6.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 21,000.00 400,500.00 32,500.00 40,500.00 -25.93 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 27,742.00 1,000.00 2,900.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,020.00 400,503.00 60,248.00 41,500.00 61,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 341,587.18 381,957.15 460,468.93 350,000.00 28.57 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,562,898.23 7,962,501.30 8,667,091.81 7,800,000.00 8.97 % 8,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,391,411.07 2,348,387.79 2,509,135.80 2,800,000.00 -10.71 % 2,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 83,938.91 100,153.61 70,050.53 90,000.00 -22.22 % 70,000.00

     ภาษีสุรา 1,195,816.08 1,218,121.81 0.00 1,300,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,572,210.23 2,935,530.28 4,691,280.81 3,000,000.00 50.00 % 4,500,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 72,025.00 0.00 74,132.00 0.00 100.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 46,273.01 55,835.46 47,420.21 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,615.20 37,935.89 36,607.40 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 820,359.00 606,253.00 535,320.00 600,000.00 -16.67 % 500,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 485.00 75,777.60 4,933.90 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,127,618.91 15,722,453.89 17,096,441.39 16,050,000.00 16,677,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,618,983.00 10,136,861.00 10,519,076.00 12,974,000.00 -5.27 % 12,290,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,618,983.00 10,136,861.00 10,519,076.00 12,974,000.00 12,290,000.00

รวมทุกหมวด 20,512,335.85 26,999,949.83 28,673,343.16 30,000,000.00 30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 170,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บํารุงท้องที่รับจริงในปีที่ผ่านมา และการมีผลบังคับใช้ของภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างในปี 2563
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 217,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 223,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 20,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 360,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 61,500 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 1,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  11:24:01 หน้า : 1/2



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,677,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษียาสูบ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,290,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,290,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,100 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,800,000 1,764,000 1,767,600 1,800,000 0 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,448,720 2,452,320 2,484,740 2,484,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,773,037.67 2,008,023.22 2,044,415.68 2,795,080 24.9 % 3,490,980

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 88,080 88,830 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 163,800 161,000 154,029.77 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 358,440 368,520 285,163 487,080 -28.7 % 347,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 43,717 72,000 -16.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,443,357.67 2,686,373.22 2,611,325.45 3,606,160 4,150,260

รวมงบบุคลากร 4,928,077.67 5,135,093.22 5,063,645.45 6,090,900 6,634,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอวังวิเศษ    จังหวัดตรัง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 99,600 98,200 109,355 195,000 23.08 % 240,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,610 8,400 8,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 109,210 106,600 118,155 220,000 315,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,810 259,513 268,168 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 400,000 -12.5 % 350,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,428 99,362 220,434 200,000 -50 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วัง
มะปรางเหนือ

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต
.เคลื่อนที่ 0 0 375 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน  ตัวแทนประชาคม
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้า
บ้านน่ามองหลังบ้านน่าชม 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 139,912.95 0 274,145 285,000 -12.28 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 178,219.75 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน 370,640 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 61,626.65 48,140 36,149 65,000 -7.69 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 806,417.6 585,234.75 799,271 950,000 1,540,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,216 146,118 142,717 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,995 19,252 4,290 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,943 42,224 19,070.1 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 54,380 1,530 1,100 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,579.5 44,631.38 54,034.2 100,000 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,120 59,427 65,120 80,000 0 % 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 211,233.5 313,182.38 286,331.3 422,000 372,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 151,688.33 139,931.1 165,089.8 250,000 0 % 250,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 31,903.45 9,502.14 10,653.99 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,954.11 15,202.56 19,474.34 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 74,306.15 74,627.15 62,905.73 70,000 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 278,852.04 239,262.95 258,123.86 366,000 366,000

รวมงบดําเนินงาน 1,405,713.14 1,244,280.08 1,461,881.16 1,958,000 2,593,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 10,000 5,900 0 100 % 2,500

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 9,800

เครื่องปรับอากาศ 49,500 0 28,500 0 0 % 0

โซฟาไม้พร้อมเบาะรอง 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อนทึบ-บานเลื่อน
กระจก) 0 0 9,900 10,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 4,500

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะจัดเลี้ยงพื้นไม้ 40,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 11,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ทํางานของ
ประธานสภา 0 0 0 0 100 % 15,000

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 8,500

โทรศัพท์ภายใน 0 0 0 0 100 % 4,000

พัดลมอุตสาหกรรม 5,300 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0 0 49,000 0 0 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 782,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น 0 0 0 0 100 % 50,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0 0 20,990 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 28,500 0 43,980 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก 0 0 7,700 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 5,800 0 5,500 11,200 -100 % 0

เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card  Reader) 0 0 0 0 100 % 3,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 129,100 10,000 211,470 825,200 138,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างห้องนํ้าของ อบต. 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่างานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่
ทําการ อบต.วังมะปรางเหนือ 0 321,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 321,000 0 0 200,000

รวมงบลงทุน 129,100 331,000 211,470 825,200 338,800

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ

0 0 0 10,000 150 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,462,890.81 6,710,373.3 6,736,996.61 8,884,100 9,611,780

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 687,181 788,752.26 834,240 1,214,940 36.05 % 1,652,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,640 2,640 2,640 4,000 500 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 402,720 289,440 302,640 362,880 23.51 % 448,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 67,320 29,400 16,200 6,000 365 % 27,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,159,861 1,110,232.26 1,155,720 1,629,820 2,194,980

รวมงบบุคลากร 1,159,861 1,110,232.26 1,155,720 1,629,820 2,194,980

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 25,200 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000 108,000 111,000 156,000 0 % 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 96,000 108,000 136,200 171,000 221,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,728 1,728 1,919.5 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 13,000 0 % 13,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "คลินิก
ประปา อบต. เติมนํ้าใจให้ประชาชน" 450 0 0 3,000 566.67 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้าง
เหมาสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี(ภาค
สนาม)

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 474,000 -92.62 % 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,164.7 101,516.86 76,342 200,000 -50 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,670 7,590 16,810 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 35,012.7 110,834.86 95,071.5 710,000 288,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,332.05 34,591 39,517.9 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,954.02 2,048.55 2,457.96 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,960 900 18,150 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 42,246.07 37,539.55 60,125.86 90,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,289 7,493 7,819 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,289 7,493 7,819 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 178,547.77 263,867.41 299,216.36 986,000 584,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,500 2,500 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0 0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 55,400

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 5,900 5,900 5,500 5,500 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน 3,900 3,500 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 28,500 28,000 29,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 5,800 5,700 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก 0 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,600 45,700 41,100 34,500 87,900

รวมงบลงทุน 46,600 45,700 41,100 34,500 87,900

รวมงานบริหารงานคลัง 1,385,008.77 1,419,799.67 1,496,036.36 2,650,320 2,866,880

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,847,899.58 8,130,172.97 8,233,032.97 11,534,420 12,478,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,000 66,000 66,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 72,000 0 % 72,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวน/จัดตั้ง
สมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวน
สมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

0 0 47,895.8 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 17,000 76.47 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 66,000 66,000 113,895.8 89,000 152,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 66,000 66,000 113,895.8 119,000 152,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 0 0 0 0 100 % 60,000

โทรทัศน์วงจรปิด 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 120,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 66,000 66,000 113,895.8 119,000 272,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 66,000 66,000 113,895.8 119,000 272,000

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 0 0 105,621 120,000 -58.33 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560 0 84,935 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 84,935 105,621 120,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  11:25:38 หน้า : 9/26



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 213,428.84 201,943.88 192,801.6 410,100 2.33 % 419,650

รวมค่าวัสดุ 213,428.84 201,943.88 192,801.6 410,100 419,650

รวมงบดําเนินงาน 213,428.84 286,878.88 298,422.6 530,100 469,650

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 948,000 832,000 856,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

0 0 0 819,000 6.96 % 876,000

รวมเงินอุดหนุน 948,000 832,000 856,000 819,000 876,000

รวมงบเงินอุดหนุน 948,000 832,000 856,000 819,000 876,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,161,428.84 1,118,878.88 1,154,422.6 1,349,100 1,345,650

รวมแผนงานการศึกษา 1,161,428.84 1,118,878.88 1,154,422.6 1,349,100 1,345,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกัน  ควบ
คุมและดูแลรักษาโรคที่มีแมลงและแมง
เป็นพาหะ

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 70,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ฯลฯ หมู่บ้านละ  20,000  บาท  จํานวน  
10  หมู่บ้าน

0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 200,000 270,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 200,000 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบ
สานวัฒนธรรม  เสริมสร้างคุณค่าผู้สูง
อายุ  และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ 
และผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ

33,625 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และผู้สูง
อายุ

0 76,700 77,870 94,625 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,625 76,700 77,870 94,625 50,000

รวมงบดําเนินงาน 33,625 76,700 77,870 94,625 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 33,625 76,700 77,870 94,625 50,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 33,625 76,700 77,870 94,625 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 524,057.33 540,420 572,700 1,451,820 6.67 % 1,548,660

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 72,000 0 % 72,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 387,360 397,080 391,433.74 506,400 7.18 % 542,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,020 36,000 33,081.72 50,000 -44.2 % 27,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 990,437.33 1,015,500 1,039,215.46 2,122,220 2,233,320

รวมงบบุคลากร 990,437.33 1,015,500 1,039,215.46 2,122,220 2,233,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,900 4,800 4,800 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 3,900 4,800 4,800 20,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,183.18 0 69,560 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 12.5 % 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เดินทางไปราชการ 0 16,040 20,490 30,000 50 % 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 16,077 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,530 3,165 3,150 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 51,790.18 19,205 93,200 160,000 185,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,058 13,207 10,628 13,000 0 % 13,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,573.5 2,202.99 1,192.08 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,510 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,141.5 15,409.99 11,820.08 58,000 58,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 195 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 195 0 2,000 2,000

รวมงบดําเนินงาน 77,831.68 39,609.99 109,820.08 240,000 325,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 11,300 0 0 % 0

โทรศัพท์ภายใน 0 0 0 0 100 % 1,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่  1 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 52,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  
Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  A3 0 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 63,300 0 54,500

รวมงบลงทุน 0 0 63,300 0 54,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,068,269.01 1,055,109.99 1,212,335.54 2,362,220 2,612,820
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 51,350 31,741 146,267 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 240,000 0 % 240,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 500,000 -96 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 51,350 31,741 146,267 740,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,250 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 85,280 83,000 53,000 120,000 0 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 56,000 0 % 56,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 2,000 2,000 0 % 2,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุอื่น 0 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 110,530 83,000 55,000 395,000 395,000

รวมงบดําเนินงาน 161,880 114,741 201,267 1,135,000 655,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ซื้อรถยนต์บรรทุกติดแครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 2,520,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 0 21,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,520,000 21,000 70,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  5 0 0 0 0 100 % 245,300

2. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  6 0 0 0 0 100 % 245,300

3. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล   หมู่ที่  10 (จุดที่  1) 0 0 0 0 100 % 245,300

4. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  10 (จุดที่  2) 0 0 0 0 100 % 245,300

5. โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา  หมู่ที่  8 0 0 0 0 100 % 584,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 243,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 243,000 0 0 0 1,565,600

รวมงบลงทุน 243,000 0 2,520,000 21,000 1,635,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 58,777.87 0 792,497.28 0 0 % 0

โครงการติดตั้ง ปรับปรุงบํารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน 0 0 0 360,700 46.94 % 530,000

รวมเงินอุดหนุน 58,777.87 0 792,497.28 360,700 530,000

รวมงบเงินอุดหนุน 58,777.87 0 792,497.28 360,700 530,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 463,657.87 114,741 3,513,764.28 1,516,700 2,820,600
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,531,926.88 1,169,850.99 4,726,099.82 3,878,920 5,433,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ ป้องกัน ควบ
คุมและดูแลรักษาโรคที่แมลงและแมง
เป็นพาหะ

0 49,920 44,700 35,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม 12,950 4,050 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมสนับ
สนุน ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยาก
ไร้

102,656 144,110 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ  และกิจกรรมการ
บําบัด ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41,702 39,577.7 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อาชีพการทําขนมไทย 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อาชีพการทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 31,980 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
รวมถึงการต่อยอดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

0 34,389 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 18,630 72,270 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 0 0 79,955 95,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 207,918 344,316.7 124,655 200,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 207,918 344,316.7 124,655 200,000 140,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 207,918 344,316.7 124,655 200,000 140,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 207,918 344,316.7 124,655 200,000 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 246,423 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต
.วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด 0 0 95,147 300,000 -33.33 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต
.วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด 
ประจําปี 2560

0 210,182 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 0 23,275 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
กีฬา 69,875 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 316,298 233,457 95,147 310,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 66,666 46,085 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 66,666 46,085 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 316,298 300,123 141,232 310,000 260,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 316,298 300,123 141,232 310,000 260,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 0 0 16,808 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการส่ง
เสริมคุณธรรมนําสังคมอยู่ดีมีสุข 84,450 0 66,375 68,375 2.38 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 84,450 0 83,183 88,375 90,000

รวมงบดําเนินงาน 84,450 0 83,183 88,375 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 84,450 0 83,183 88,375 90,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,748 300,123 224,415 398,375 350,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  11:25:38 หน้า : 19/26
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,800 29,500 29,500 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 285,000 -42.81 % 163,000

รวมค่าใช้สอย 11,800 29,500 29,500 285,000 163,000

รวมงบดําเนินงาน 11,800 29,500 29,500 285,000 163,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างบันไดท่านํ้าข้างศาลา  
หมู่ที่  4 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑.โครงการเสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-005 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 
(ทอนแจ้พัฒนา)-ต่อเขตเทศบาลตําบลวัง
วิแศษ (ต้นปรง) หมู่ที่ 9

0 0 0 500,000 -100 % 0

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ตง.ถ
88-017 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 
ตง.1016 (วังวิเศษ)-ในบ้าน หมู่ที่ 4

0 0 0 500,000 -100 % 0

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
ซอยบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอย
บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7   ช่วง กม
.0+000 ถึง กม.0+180 ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร 

0 0 0 500,000 -100 % 0
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๔.โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกสาย
บ้านนายดํา หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ
ปรุงผิวทางหินคลุกสายบ้านนายดํา หมู่ที่ 
8  ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+850 ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 850 
เมตร  

0 0 0 500,000 -100 % 0

๕.โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกซอย
อุดมสุข หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ผิวทางหินคลุกซอยอุดมสุข หมู่ที่ 1  ช่วง 
กม.0+000 ถึง กม.0+480 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 480 เมตร  

0 0 0 500,000 -100 % 0

๖.โครงการปรับปรุงถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ ตง.ถ88-023 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 ควนหินเพิง-ควนตอยา หมู่
ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ ตง.ถ88-023 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 ควนหินเพิง-ควนตอยา หมู่
ที่ 8   ช่วง กม.1+182 ถึง กม.2+465 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,283 เมตร  

0 0 0 450,000 -100 % 0

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ตง.ถ88-019 แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-003 (ต้นพลับ)-ต่อเขต อบต
.วังมะปราง (บางลึก) หมู่ที่ 5 เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ตง.ถ88-
019 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-
003 (ต้นพลับ)-ต่อเขต อบต.วังมะปราง 
(บางลึก) หมู่ที่ 5 ช่วง กม.0+000 ถึง 
กม.0+140 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร                         

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา (ค่าK) 0 0 0 138,000 -63.77 % 50,000
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจออกแบบงานก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,588,000 500,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,588,000 500,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 98,325 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 98,325 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 98,325 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,336,240 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,336,240 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,336,240 0 0 0 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,348,040 127,825 29,500 3,873,000 663,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,348,040 127,825 29,500 3,873,000 663,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 16,630 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 16,630 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 16,630 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 16,630 0 0 0
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 200,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 192,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 192,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 192,000 0 0 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 192,000 0 0 0 200,000

รวมแผนงานการเกษตร 192,000 16,630 0 0 200,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 149,300 172,387.7 179,295 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 198,000 -24.24 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,680 22,000 12,760 190,000 -47.37 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 167,980 194,387.7 192,055 388,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,620 15,500 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 240 0 0 400 0 % 400
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วัสดุก่อสร้าง 64,541 145,172.43 9,642.56 112,000 -19.64 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 89,670 63,520 50,250 93,000 0 % 93,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุอื่น 4,350 4,350 4,790 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 164,421 228,542.43 64,682.56 230,400 220,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 204,087.6 191,830.33 241,146.64 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 204,087.6 191,830.33 241,146.64 300,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 536,488.6 614,760.46 497,884.2 918,400 670,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ล
ปั๊ม(Submersible  Punps) 0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ลปั้ม ขนาด 
1.5 แรงม้า 0 0 0 26,000 -100 % 0

เครื่องสูบนํ้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ลปั้ม ขนาด 
2 แรงม้า 0 0 0 74,000 -100 % 0

เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 0 0 0 53,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 153,300 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา 0 0 294,800 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 57,350 44,500 54,000 0 0 % 0

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 0 158,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 57,350 202,500 348,800 0 0

รวมงบลงทุน 57,350 202,500 348,800 153,300 30,000

รวมงานกิจการประปา 593,838.6 817,260.46 846,684.2 1,071,700 700,400

รวมแผนงานการพาณิชย์ 593,838.6 817,260.46 846,684.2 1,071,700 700,400

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,640 53,130 53,609 63,000 6.35 % 67,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 3,000 -10 % 2,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,767,100 4,880,100 5,300,000 0 % 5,300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 968,000 1,185,600 1,500,000 0 % 1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 26,000 18,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจ่าย 222,594 6,470 55,807.5 64,120 42.43 % 91,329

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 102,000 105,000 110,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 0 0 0 0 100 % 494,466

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
วังมะปรางเหนือ 0 0 0 150,480 108.85 % 314,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบ
ต.วังมะปรางเหนือ (สปสช) 0 0 0 0 100 % 110,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 151,000 141,000 170,260 170,260 4.01 % 177,095

รวมงบกลาง 571,234 6,066,700 6,473,376.5 7,280,860 8,096,870

รวมงบกลาง 571,234 6,066,700 6,473,376.5 7,280,860 8,096,870

รวมงบกลาง 571,234 6,066,700 6,473,376.5 7,280,860 8,096,870

รวมแผนงานงบกลาง 571,234 6,066,700 6,473,376.5 7,280,860 8,096,870

รวมทุกแผนงาน 17,954,658.9 18,234,458 22,003,951.89 30,000,000 30,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ
อําเภอ วังวิเศษ   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,611,780 บาท

งบบุคลากร รวม 6,634,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา ๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2 อัตรา ๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  2554
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.  2557
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่อง  ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2554  ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ๆ ละ  1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ  880
บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,120  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.  2554
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.  2557
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่อง  ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2554  ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ๆ ละ  1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ  880
บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,120  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  2554
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.  2557
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่อง  ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2554  ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  2554
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.  2557
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่อง  ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2554  ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  1 อัตรา  ๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  9,180บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  17  อัตรา ๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2554
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.  2557
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7
/ว2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่อง  ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2554  ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,150,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,490,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 10 อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
    (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (3) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (6) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (7) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (8) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    (9) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
   (10)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหน่ง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การดังนี้
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542
2)  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่  11)  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2560
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2557
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่  4)  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2558
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
8)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก,ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,ก.ท. และก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่  4)  และประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่  4)
9)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว13 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2561  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กําหนด  ได้แก่  พนักงานส่วนตําบล
-  เป็นไปพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542
2)  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535
3)  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์การให้เข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน  ลงวันที่  22 เมษายน  2547  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2548
  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ระดับ  8
  ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง)
4)  หนังสือ มท 0809.2/ว 25  ลว. 7 มี.ค. 2559  เรื่อง  การดําเนินการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551
2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2544
4)  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  2535
5)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่  4)  พ.ศ
.2553  ประกาศลงวันที่  3  ธันวาคม  2553
6)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที่  2)
7)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่  6)  ลงวันที่  7  มีนาคม  2559
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 347,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงาน
จ้าง  จํานวน  3 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (นักการภารโรง)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงาน
จ้างซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,593,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
บุคลากรที่ อบต. แต่งตั้งให้มาช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชําระเงินกู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว139  ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2544
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวัน
ที่ 5 มิถุนายน 2551 เรื่อง การหารือปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะสาธารณประโยชน์ 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/10730ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2551 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
 9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 966 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2543
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 2633
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ เจ้าหน้าที่ที่มานิเทศงาน
มาตรวจราชการ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น    
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญต่างของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:08:00 หน้า : 10/110



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะ
ทํางานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559  
8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1617  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ  
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ
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14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวัน
ที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ  2  หน้า  107)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วัง
มะปรางเหนือ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.วังมะปรางเหนือ" เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หน้า 110)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่  เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หน้า 107)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน  ตัวแทน
ประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
นําชุมชน ตัวแทนประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11 หน้า 111)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่าชม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่า
มอง หลังบ้านน่าชม เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หน้า 109)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ อบต
. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ส่วน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 372,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์นํ้า วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขาตั้ง
กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อถังดับเพลิง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 366,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 338,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน  1
  ตัว(เป็นรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตาม
ราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 11  หน้า 122)
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เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร จํานวน 9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 4,900
  บาท  (เป็นรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้ง
ตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9  หน้า 122)

โซฟาไม้พร้อมเบาะรอง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาไม้พร้อมเบาะรอง  จํานวน  1  ชุด  (เป็น
รายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 18  หน้า 123)

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  4  ฟุต  จํานวน  1  ตู้  (เป็น
รายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 17 หน้า 122)

โต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 11,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร  จํานวน  2  ตัว  (เป็นรายการที่
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 8  หน้า 121)

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ  จํานวน  1  ชุด  (เป็นรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10  หน้า 122)

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ทํางานของประธานสภา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ทํางานของประธานสภา อบต
.  จํานวน  1  ชุด  (เป็นรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หน้า 121)
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  9  จํานวน  1  ชุด  แบบไม้สักโดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงานประมาณ ธันวาคม 2561 หรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัด
หา   ดังนี้
1) ทําด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชา  9  ตัว  ความกว้างตัวละ  9  นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6  หน้า 121)

โทรศัพท์ภายใน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายใน  จํานวน  4  เครื่อง ๆ ละ 1,000
  บาท เป็นเงิน  4,000  บาท  (เป็นรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 19  หน้า 123)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 50,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน - นํ้าเย็น  แบบต่อท่อ  ขนาด  2
  ก๊อก  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 25,100  บาท  เป็นเงิน  50,200
  บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1 สํานักงานประมาณ  ธันวาคม  2561 หรือ ณ ห้วงเวลาที่
ดําเนินการจัดหา ดังนี้
1) มีหัวก๊อกจ่ายนํ้า  โดยเป็น  นํ้าร้อน  1  หัว  นํ้าเย็น  1  หัว
2) เป็นเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็นแบบตั้งพื้น  ระบบต่อท่อประปา
3) มีระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง
4) ความจุถังเก็บนํ้าเย็น  ไม่น้อยกว่า  4  ลิตร
5) ความจุถังเก็บนํ้าร้อน  ไม่น้อยกว่า  2  ลิตร
6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม
7) ถังบรรจุนํ้าภายในทําด้วยสแตนเลส  เกรด  304  ไร้สารตะกั่ว
8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํ้า
9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
10) ใช้ไฟฟ้า AC 220  โวลต์  50  เฮิรตซ์
11) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 20  หน้า 123)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader) จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 700
 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับล่าสุด หรือ  ณ  ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561  เรื่อง การยกเลิกสําเนา
เอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัด
หาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2476  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.  2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 12  หน้า 122)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างห้องนํ้าของ อบต. จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องนํ้าของ อบต. จํานวน  1
  หลัง  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
7) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
8) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  103  หน้า 82)

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่างๆ ในการนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอําเภอวังวิเศษ) ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสืออําเภอวังวิเศษ ที่ ตง 0023.8/2889  ลงวันที่  10
  มิถุนายน  2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9  หน้า 110)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,866,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,194,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,194,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,652,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี  5  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักบริหารงานคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต
.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้
แก่ พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
บุคลากรที่ อบต. แต่งตั้งให้มาช่วยปฏิบัติราชการของอบต. เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
8) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชําระเงินกู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
5) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "คลินิกประปา อบต. เติมนํ้าใจให้
ประชาชน"

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "คลินิกประปา อบต.เติม
นํ้าใจให้ประชาชน" เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน เช่น ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมทั้งค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12  หน้า 111)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี(ภาค
สนาม)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "จ้างเหมาสํารวจข้อมูล
แผนที่ภาษี(ภาคสนาม)" เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนิน
งาน เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 -2565 ลําดับที่  14  หน้า  112)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  13  หน้า 111)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 87,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน  2
  ตัว ๆ ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน  5,000  บาท (เป็นรายการที่ไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 28  หน้า 124)
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 55,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด  36,000  บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงานประมาณ  ธันวาคม 2561 หรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัด
หา  ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  36,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  
สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
      ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
      ขนาดไม่ตํ่ากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
      ขนาดไม่ตํ่ากว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท
      ขนาดไม่ตํ่ากว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท
(3)  ชนิดติดผนัง
      ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000  บาท
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 27  หน้า 124)
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ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ ธันวาคม 2561  หรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัดหา ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือและวง
เงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 24  หน้า 123)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวล
ผล   จํานวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับล่า
สุดหรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
1.  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.2  GHz  และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  10
  แกน หรือ
2.  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  6  MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  1.6  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1 TB หรือ  ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB จํานวน  1  หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ  VGA จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 29  หน้า 124)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 272,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1
 คน ประจําที่ทําการสํานักงาน อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวน/จัดตั้งสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม  ทบทวน/จัดตั้งสมาชิกอาสาป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 112)
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นกับการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 99)

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5
  วัตต์  จํานวน  5  เครื่อง ๆ ละ 12,000  บาท  เป็นเงิน  60,000
  บาท โดยคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ธันวาคม 2561 หรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนิน
การจัดหา ดังนี้
1) ขนาดกําลังส่ง  5  วัตต์  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  แท่นชาร์ท
  แบตเตอรี่  1  ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ
2) ขนาดกําลังส่ง  10  และ  40  วัตต์  ประกอบด้วย  :  ตัวเครื่อง  เพา
เวอร์ซัพพลาย  ไมโครโฟน
3) ขนาดกําลังส่ง  25  วัตต์  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง   ไมโครโฟน  เสา
อากาศ  อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด  หนังสือคู่มือ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 22  หน้า 123)

โทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งบริเวณที่ทําการ อบต.  จํานวน  5  ชุด
(เป็นรายการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคา
ตลาด)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 21  หน้า 123)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,345,650 บาท

งบดําเนินงาน รวม 469,650 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันแกีฬาและการส่งเนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3 หน้า 91)
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ค่าวัสดุ รวม 419,650 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 419,650 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. จํานวน 2
 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
2. โรงเรียนบ้านช่องหาร
ตามข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
4) ตามกฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
5) การจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 1 หน้า 91)
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งบเงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 876,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.)  จํานวน 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
2. โรงเรียนบ้านช่องหาร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  2  หน้า 91)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าวัคซีนป้องกัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่ 4 หน้า 105)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกัน  ควบคุมและดูแลรักษาโรคที่มีแมลงและ
แมงเป็นพาหะ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก โรคชิกุนคุนยา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณื ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนและค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หน้า 104)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:08:01 หน้า : 53/110



งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ฯลฯ หมู่บ้านละ  20,000  บาท  
จํานวน  10  หมู่บ้าน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุช ฯลฯ  หมู่
บ้านละ  20,000  บาท  จํานวน  10  หมู่บ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สด ที่ มท 0810.5/ว
 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 109  ลงวันที่  15  มกราคม  2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  3  หน้า  104)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม  เสริมสร้างคุณค่าผู้
สูงอายุ  และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ฯ และผู้สูงอายุ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม  เสริม
สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และของผู้สูงอายุและเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1  หน้า 101)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,612,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,233,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,233,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,548,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง      
(2) นายช่างโยธา  จํานวน  2   ตําแหน่ง
(3) นายช่างเขียนแบบ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) นายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5)  วิศวกรโยธา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2)เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต
.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2544(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
3)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล ตามระเบียบที่กําหนดให้เบิกจ่ายได้
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2)เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต
.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2544(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
3)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสึ่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2)เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต
.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2544(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
3)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 542,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2)เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต
.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
3)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบที่
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต
.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
3)เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
บุคลากรที่ อบต. แต่งตั้งให้มาช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/0156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็น
พิเศษ นอกเวลาราชการปกติ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรในลักษณะบํารุงการศึกษา หรือ
เงินค่าเล่าเรียนบุตรตามกฎหมาย ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเข้าเล่ม ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็น
งานจําเป็นหรือเร่งด่วนที่ อบต.ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น งานติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบเสียงตามสายเพิ่มเติม  รวมถึงงานปรับปรุง งานซ่อมแซม
บํารุงรักษา หรืองานรื้อถอนระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที่  14
  สิงหาคม  2552
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องโทรศัพท์ ฯลฯ ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
7) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
8) ระเบียบกระทราวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 58,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขาตั้ง
กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 54,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โทรศัพท์ภายใน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายใน  จํานวน  1  เครื่อง  (เป็นรายการที่
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 37  หน้า 125)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:08:02 หน้า : 69/110



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวล
ผล    จํานวน  1  เครื่อง  โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับล่าสุดหรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.2  GHz  และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  10
   แกน  หรือ
  2.  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  6  MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  1.6  GHz    และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า  จํานวน  ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้่อยกว่า  Wi-Fi (IEEE  802.11b, g, n, ac) 
และ  Bluetooth
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2476  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 38  หน้า 125)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1 จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1
  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)   จํานวน  1  เครื่อง  โดยเป็น
ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับล่าสุดหรือ ณ ห้วงเวลาที่
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.8 GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จํานวน  1  หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ Cache  Memory  รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
  1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA หรือ  ดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2476  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 33  หน้า 124)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  A3 จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน  1  เครื่อง  โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับล่าสุดหรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A 4 ไม่น้อย
กว่า  30  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  10.2  ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า  17
  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.1  ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal  และ  Custom
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2476  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 34  หน้า 125)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับล่าสุด
หรือ ณ ห้วงเวลาที่ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559
9) -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2476  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 36  หน้า 125)
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง  โดยเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับล่าสุดหรือ ณ ห้วงเวลาที่
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561  เรื่อง การยกเลิกสําเนา
เอกสาร (สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัด
หาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2476  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.  2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
 (กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 35  หน้า  125)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,820,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่า
จ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล  ค่าจ้าง
เหมาติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณแนวถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานจําเป็นหรือเร่งด่วน
ที่ อบต.ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น  เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์
ในระบบไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม  รวมถึงงานปรับปรุง งานซ่อมแซมบํารุง
รักษา หรืองานรื้อถอนระบบไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเอง เช่น กล้องวัดมุม เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาว
เทียม รถกระเช้า อาคารอเนกประสงค์ ถนน สะพาน ท่อลอด ทางระบาย
นํ้า ฯลฯ ให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ขา
หลอด  อุปกรณ์ตัวโคมไฟ  กิ่งโคม  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ โคมไฟถนน กิ่งโคม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์นํ้า วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท
 เข็มขัด หมวก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  บันไดอลูมิ
เนียม แบตเตอรี่สําหรับกล้องวัดมุม แบตเตอรี่สําหรับเครื่องหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียม เครื่องชาร์จสําหรับชาร์จแบตเตอรี่  เครื่องมือแกะ
สลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 1,635,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น รถ
ยนต์ หรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น แมคโคร แทรคเตอร์ และการซ่อม
แซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทําต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อม
เครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี โดยไม่คํานึงถึงวงเงินงบประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,565,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  5 จํานวน 245,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลและการก่อสร้างบ่อนํ้า
บาดาล  หมู่ที่  5  ขนาด  150  มิลลิเมตร  จํานวน  1  แห่ง  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปรางเหนือกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หน้า 56)
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2. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  6 จํานวน 245,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลและการก่อสร้างบ่อนํ้า
บาดาล  หมู่ที่  6  ขนาด  150  มิลลิเมตร  จํานวน  1  แห่ง  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปรางเหนือกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หน้า 56)

3. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่  10 (จุดที่  1) จํานวน 245,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลและการก่อสร้างบ่อนํ้า
บาดาล  หมู่ที่  10 (จุดที่  1)  ขนาด  150  มิลลิเมตร  จํานวน  1
  แห่ง  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปรางเหนือกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หน้า 56)
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4. โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  10 (จุดที่  2) จํานวน 245,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลและการก่อสร้างบ่อนํ้า
บาดาล  หมู่ที่  10 (จุดที่  2)  ขนาด  150  มิลลิเมตร  จํานวน  1
  แห่ง  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปรางเหนือกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หน้า 56)
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5. โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา  หมู่ที่  8 จํานวน 584,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ที่  8  ที่ตั้งข้างถนนสาย ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข  4
 (ควนหินเพิง) - ควนตอยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังมะปราง
เหนือกําหนด)  ดังนี้
1) เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบทรงแชมเปญ  ขนาด  20  ลบ.ม
.  จํานวน  1  ถัง
2) เปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก  จํานวน  1  ถัง
3) ขุดวางท่อจ่ายนํ้าประปา  ความยาวประมาณ  590  เมตร
4) การประสานท่อระหว่างระบบตามข้อกําหนดการก่อสร้าง
5) การประสานระบบไฟฟ้าตามข้อกําหนดการก่อสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  7  หน้า 55)

งบเงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการติดตั้ง ปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน จํานวน 530,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ตาม
โครงการติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน เพื่อ
ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 4 สายทาง ดังนี้
1.ถนน ส.ป.ก.ต้นปรง - บางนาว  หมู่ที่ 2
2.ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข  4)  หมู่ที่  3
3.ถนนรอบสระเก็บนํ้าบ้านวังวิเศษ  หมู่ที่  7
4.ถนนทอนแจ้ - อ่าวตง (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่  10  และ (ช่วงที่  2)  หมู่ที่  10
 ถึงหมู่ที่  9
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  3  หน้า  54) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  และกิจกรรม
การบําบัด ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ และกิจกรรมเกี่ยวกับการบําบัด ฟื้นฟู คุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติฯ การปลูกป่า การปลูกต้นไม้สองข้างทางแนวทางถนน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4  หน้า 95) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทําขนมไทย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทําขนมไทยของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ  เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4  หน้า 102) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพการทําผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3  หน้า 102) 
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1หน้า 102) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 8  หน้า 96) 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นกับการดําเนินการตามโครงการนี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หน้า  97)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่า
จัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่า
รื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หน้า 103)        

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดส่งนํากีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
มะปรางเหนือ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้กับโครงการ
นี้ เช่น วัสดุกีฬา ตามที่ใช้แข่งขันของกีฬาแต่ละประเภท ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 103)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ
ตาข่าย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  4  หน้า  93)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมนําสังคมอยู่ดีมีสุข จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  3  หน้า  92)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 663,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 163,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทดสอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลเกี่ยว
กับวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานทาง วัสดุด้านปฐพี คุณภาพนํ้าดิบ คุณภาพนํ้า
อุปโภคบริโภค เป่าล้างและทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล การสํารวจทางธรณี
ฟิสิกส์เพื่อหาข้อมูลนํ้าบาดาล และรวมถึงการสํารวจ ทดสอบและทดลอง
ด้านปฐพี เพื่อหาข้อมูลประกอบการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมด้วยค่าจ้างสํารวจออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล และคํานวณโครงสร้างรับรองแบบก่อสร้าง ซึ่งจําเป็นต้องมี
แบบรูปรายการก่อสร้าง จากผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพตาม พรบ
.วิศวกร 2542 เพื่อให้ได้แบบแปลนรายการละเอียด และประมาณการค่า
ใช้จ่ายโครงการในเบื้องต้น ตามข้อกําหนดการจ้างที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังมะปรางเหนือกําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างบันไดท่านํ้าข้างศาลา  หมู่ที่  4 จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50
 เมตร  ยาว  13.50  เมตร  จํานวน  1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.วังมะปรางเหนือกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  100  หน้า 82)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในการช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ กค (กวจ)0405.2/ว110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)
(กองช่าง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจออกแบบงานก่อสร้าง (กรณีมีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ออกแบบในปีงบประมาณ)  เพื่อให้ได้แบบแปลน
รายการละเอียดตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
มะปรางเหนือกําหนด  ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือกําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือที่สั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560
(กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ขุดลอกแหล่งนํ้าที่ตื้นเขินและกําจัดวัชพืช ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 700,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 670,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
ดูแลระบบประปาของ อบต.วังมะปรางเหนือ ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืชในบริเวณแหล่ง
นํ้าดิบ ค่าจ้างเหมาสูบตะกอนทําความสะอาดที่ถังนํ้าใส ค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานจําเป็นหรือเร่งด่วนที่ อบต.ไม่
สามารถดําเนินการได้ เช่น  งานซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ฯลฯ
1) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
3) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น โรงสูบนํ้า โรงกรองนํ้า ถังนํ้าใส หอถังสูง ท่อระหว่างระบบ ท่อ
ส่งนํ้าดิบ ท่อจ่ายนํ้าประปา รั้ว ประตูรั้ว  เครื่องสูบนํ้า เครื่องจ่ายสารละลาย
คลอรีน ฯลฯ
1) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
3) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 220,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:08:02 หน้า : 97/110



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทรายกรอง รวดกรอง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 93,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นยํ้าแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เช่น มาตร
วัดนํ้า ฯลฯ
1) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
3) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบประปาของ อบต.วังมะปราง
เหนือ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบซับเมิสซิเบิ้ลปั๊ม(Submersible  Punps) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้าพร้อม
อุปกรณ์และสายไฟฟ้า  สําหรับบ่อนํ้าบาดาล  สูบนํ้าได้ปริมาณไม่น้อย
กว่า  3.5  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ที่ความสูงรวม  88  เมตร  จํานวน  1
  เครื่อง  (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาในจังหวัดในการกําหนดราคา)
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.  2560
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  ลําดับที่  30  หน้าที่  124)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,096,870 บาท

งบกลาง รวม 8,096,870 บาท
งบกลาง รวม 8,096,870 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 67,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยคํานวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตามงบ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 1,338,240 บาท X ร้อยละ 5 = 66,912 บาท
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2561
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2  หน้า  113)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่ อบต
. จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคํานวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตามงบ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 1,388,240 บาท X ร้อยละ 0.2 = 2,676.48 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทด
แทน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2  หน้า  113)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  1  หน้า  106)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2  หน้า  106)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  3  หน้า  106)
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สํารองจ่าย จํานวน 91,329 บาท
เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น  และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นํ้าท่วมฉับ
พลัน  นํ้าป่าไหลหลาก  และนํ้าล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นํ้าท่วมฉับพลัน  นํ้าป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4
/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561     
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 3 หน้า 113)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:08:02 หน้า : 107/110



รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง  เช่น  การทาสีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้ง  กระบองไฟจราจร  กร
วจจราจร  แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่นํ้า  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อ
จราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 494,466 บาท
เพือจ่ายทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตําบลวังมะปรางเหนือ  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน  พ.ศ.  2541
2)  รายงานการตรวจสอบงบการเงิน  องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
มะปรางเหนือ  ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังมะปรางเหนือ จํานวน 314,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างหลัก
ประกันความมั่นคงของชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่
ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1
 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน
สมาชิก  873 X 360 = 314,280 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวัน
ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ (สปสช) จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปราง
เหนือ (สปสช.) 
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที่  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที่  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป : สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับที่  1  หน้า  112)  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 177,095 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 2 หน้า 113)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร 10,000

เงินสมทบกองทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

494,466

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
วังมะปรางเหนือ

314,280

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.วังมะปรางเหนือ 
(สปสช)

110,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 67,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 2,700

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

177,095

สํารองจ่าย 91,329

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,500,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร 10,000

เงินสมทบกองทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

494,466

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
วังมะปรางเหนือ

314,280

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.วังมะปรางเหนือ 
(สปสช)

110,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 67,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 2,700

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

177,095

สํารองจ่าย 91,329

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,500,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,800,000 1,800,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 542,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 27,900

เงินเดือนพนักงาน 1,548,660

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 150,000 163,000 330,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา อบต.วัง
มะปรางเหนือ ต้านยา
เสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 795,480 1,338,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 108,000 180,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 87,900 115,800

เงินเดือนพนักงาน 5,143,860 6,692,520

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 150,000

ค่าเช่าบ้าน 396,000 396,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 72,000 363,000 1,078,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา อบต.วัง
มะปรางเหนือ ต้านยา
เสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการสืบ
สานวัฒนธรรม  เสริม
สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  
และสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ฯ และผู้สูงอายุ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
ประชาคม

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต
.วังมะปรางเหนือ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมนําสังคมอยู่ดี
มีสุข

70,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ  
และกิจกรรมการบําบัด 
ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ "คลินิก
ประปา อบต. เติมนํ้าใจ
ให้ประชาชน"
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลแผนที่
ภาษี(ภาคสนาม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการสืบ
สานวัฒนธรรม  เสริม
สร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  
และสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ฯ และผู้สูงอายุ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
ประชาคม 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต
.วังมะปรางเหนือ

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมนําสังคมอยู่ดี
มีสุข

70,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ  
และกิจกรรมการบําบัด 
ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ "คลินิก
ประปา อบต. เติมนํ้าใจ
ให้ประชาชน"

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลแผนที่
ภาษี(ภาคสนาม)

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอาชีพการ
ทําขนมไทย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอาชีพการ
ทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน  
ตัวแทนประชาคมการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการหน้าบ้านน่า
มองหลังบ้านน่าชม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ทบทวน/จัดตั้ง
สมาชิกอาสาป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา เดิน
ทางไปราชการ

45,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์  ป้องกัน  ควบ
คุมและดูแลรักษาโรคที่
มีแมลงและแมงเป็น
พาหะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอาชีพการ
ทําขนมไทย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอาชีพการ
ทําผลิตภัณฑ์สมุนไพร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน  
ตัวแทนประชาคมการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการหน้าบ้านน่า
มองหลังบ้านน่าชม

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 350,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ทบทวน/จัดตั้ง
สมาชิกอาสาป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา เดิน
ทางไปราชการ

45,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์  ป้องกัน  ควบ
คุมและดูแลรักษาโรคที่
มีแมลงและแมงเป็น
พาหะ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยในช่วงเทศกาล
สําคัญ

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น ๆ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทาง

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยาม
บรมราชกุมารี

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 200,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุสํารวจ 4,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 93,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยในช่วงเทศกาล
สําคัญ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น ๆ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทาง

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยาม
บรมราชกุมารี

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 115,000

วัสดุสํารวจ 4,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 225,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 105,000 166,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 93,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 419,650 419,650
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 2,000 2,000

วัสดุก่อสร้าง 90,000 128,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุสํานักงาน 13,000

วัสดุอื่น 10,000 1,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร

เครื่องปรับอากาศ

โซฟาไม้พร้อมเบาะ
รอง

ตู้บานเลื่อนกระจก

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน

โต๊ะทํางานผู้บริหาร

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
ทํางานของประธาน
สภา

โต๊ะหมู่บูชา

โทรศัพท์ภายใน 1,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 20,000 24,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 223,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 4,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 153,000

วัสดุอื่น 11,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 25,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 16,000 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 7,500 7,500

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร 9,800 9,800

เครื่องปรับอากาศ 55,400 55,400

โซฟาไม้พร้อมเบาะ
รอง 18,000 18,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 4,500 4,500

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 5,500 5,500

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 11,800 11,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 11,000 11,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
ทํางานของประธาน
สภา

15,000 15,000

โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

โทรศัพท์ภายใน 4,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ก

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  1

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet  
Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด  A3

6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
 Card  Reader)
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ

โทรทัศน์วงจรปิด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบซับ
เมิสซิเบิ้ล
ปั๊ม(Submersible  
Punps)

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  5

245,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ก 22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  1

22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet  
Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด  A3

6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
 Card  Reader)

3,500 3,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น 50,200 50,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 60,000 60,000

โทรทัศน์วงจรปิด 60,000 60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบซับ
เมิสซิเบิ้ล
ปั๊ม(Submersible  
Punps)

30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  5

245,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  6

245,300

3. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล   หมู่ที่  10 (จุด
ที่  1)

245,300

4. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  10 (จุด
ที่  2)

245,300

5. โครงการปรับปรุง
และขยายเขตระบบ
ประปา  หมู่ที่  8

584,400

โครงการเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา 
(ค่าK)

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจออกแบบ
งานก่อสร้าง 150,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างห้องนํ้าของ อบ
ต.

โครงการก่อสร้าง
บันไดท่านํ้าข้างศาลา  
หมู่ที่  4

300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้างพัฒนาระบบต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  6

245,300

3. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล   หมู่ที่  10 (จุด
ที่  1)

245,300

4. โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  10 (จุด
ที่  2)

245,300

5. โครงการปรับปรุง
และขยายเขตระบบ
ประปา  หมู่ที่  8

584,400

โครงการเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับราคา 
(ค่าK)

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างสํารวจออกแบบ
งานก่อสร้าง 150,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างห้องนํ้าของ อบ
ต. 200,000 200,000

โครงการก่อสร้าง
บันไดท่านํ้าข้างศาลา  
หมู่ที่  4

300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้างพัฒนาระบบต่างๆ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ฯลฯ 
หมู่บ้านละ  20,000  
บาท  จํานวน  10  หมู่
บ้าน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการติดตั้ง ปรับ
ปรุงบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน

530,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

รวม 8,096,870 700,400 200,000 663,000 350,000 140,000 5,433,420 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ฯลฯ 
หมู่บ้านละ  20,000  
บาท  จํานวน  10  หมู่
บ้าน

200,000 200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการติดตั้ง ปรับ
ปรุงบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน

530,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

876,000 876,000

รวม 270,000 1,345,650 272,000 12,478,660 30,000,000
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