
 

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น 

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 
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        รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

อ าเภอ เมอืงลพบรุจีงัหวดัลพบรุี 
 

        

                 ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 62,000,000 บาทจา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเองหมวดภาษีจดัสรรและ 
หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น 
 
 
 

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

 
งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,502,370 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 8,446,440 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,781,720 บาท 

   
เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนนายกองค์การบรหิาร 
สว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 21,120 บาทระยะเวลา 12 เดือน 
รวมเป็นเงนิ  253,440 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนรองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล จ านวน 2 อตัรา  
อตัราเดือนละ 11,610 บาท ระยะเวลา 12 เดือน          
รวมเป็นเงนิ 278,640 บาท   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.  
รองนายกอบต. ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต.  
สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.  
และเลขานุการ สภา อบต. พ.ศ. 2554  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 
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เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 อตัรา  
อตัราเดือนละ 950 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ 
ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.  
รองนายก อบต. ประธานสภา  
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.  
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.  
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 12 เดือน           
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ 
รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 อตัรา  
อตัราเดือนละ 950 บาท ระยะเวลา 12 เดือน              
รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.  
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.  
เลขานุการนายก อบต.  
และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557                    
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 
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เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายก 
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองคก์าร 
บรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.  
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต.  
รอง ประธานสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.  
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2,067,720 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน  
ต าแหน่งประธานสภาฯ จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 11,610 บาท  
ระยะเวลา 12 เดือน                              
รวมเป็นเงนิ 139,320 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน  
ต าแหน่งรองประธานสภาฯ จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 9,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน           
รวมเป็นเงนิ 114,000 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน  
ต าแหน่งสมาชกิสภาฯ จ านวน 19 อตัรา  
อตัราเดือนละ 7,560 บาท  
ระยะเวลา 12 เดือน                                  
รวมเป็นเงนิ 1,723,680 บาท 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ต าแหน่ง 
เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 7,560 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
รวมเป็นเงนิ 90,720 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.  
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.  
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
พ.ศ.2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2557  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,664,720 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 4,460,040 บาท 

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล  
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี  
จ านวน 7 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ดงัน้ี 
(1) ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล       จ านวน 1 อตัรา 
(2) หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล   
จ านวน 1 อตัรา 
(3) นิตกิร                                 จ านวน 1 อตัรา 
(4) นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน จ านวน 1 อตัรา 
(5) นกัทรพัยากรบคุคล                จ านวน 1 อตัรา  
(6) เจา้พนกังานธรุการ                 จ านวน 1 อตัรา 
(7) เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์      จ านวน 1 อตัรา 
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล  
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี  
จ านวน 7 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน  
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล  ดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองคลงั              จ านวน 1 อตัรา 
(2) นกัวชิาการเงนิและบญัชี         จ านวน 1 อตัรา 
(3) เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  จ านวน 2 อตัรา 
(4) เจา้พนกังานพสัด ุ                  จ านวน 1 อตัรา 
(5) เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้       จ านวน 1 อตัรา 
(6) เจา้พนกังานธรุการ                 จ านวน 1 อตัรา  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต.ที ่มท0808.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 
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เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน  
ต าแหน่งปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลระดบักลาง  
หรือเงนิเพิม่อืน่ ๆ จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุลขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล ดงัน้ี 
(1) ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  
อตัราเดือนละ 7,000 บาทระยะเวลา 12 เดือน 
(2) หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
อตัราเดือนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั  
อตัราเดือนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0808.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ  
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  
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คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 492,540 บาท 

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลกูจา้งประจ า เงนิปรบัปรุงคา่จา้ง
ลูกจา้งประจ า ต าแหน่งนกัการ  จ านวน 1 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดือน   
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลกูจา้งประจ า เงนิปรบัปรุงคา่จา้ง
ลูกจา้งประจ า ต าแหน่ง เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0808.2/ว 138 
 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ ภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 431,520 บาท 

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน   
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป 
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไปจ านวน 1 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดือน 
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน     
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0808.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ  
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  
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เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 28,620 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป  
จ านวน 1 อตัราระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ  
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุล 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,813,730 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 398,730 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 268,730 บาท 

      

  (ส านกัปลดั อบต.) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
 (เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
(งานบรหิารงานคลงั) 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
 (เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ2557  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป  
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คา่เบีย้ประชุม จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุม 
กรรมการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก อบต.  
รองนายก อบต. ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต. สมาชกิสภา อบต.  
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.  
และการจา่ยเบีย้ประชุมกรรม 
การสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน 
นอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบล  
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ           
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการปกต ิ
ชว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน 
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559   
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบล 
ทีม่สีทิธไิดร้บัตามสทิธ ิ
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 วนัที ่12 ตุลาคม 2559  
เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิจา่ย 
เงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีไ่ดร้บั  
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541                
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท0809.3/ว 4522  
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษา 
และเลา่เรยีน   
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 1,453,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 520,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  
คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  
คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลูคา่ระวางบรรทกุ  
คา่โฆษณาและเผยแพร ่          
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร ่
ขา่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  
สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
คา่เบีย้ประกนัคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 
ตามค าพพิากษา คา่จา้งบรกิารบคุคลคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้าฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติาม 
หนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 38,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรือเลี้ยงรบัรอง
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) พธิีเปิดอาคารตา่ง ๆ  
คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนารฐัพธิฯีลฯ โดยแยกเป็น 
    (1) คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือ 
คณะบคุคล ใหต้ ัง้งบประมาณ ไดไ้มเ่กนิปีละ1%  
ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณทีล่ว่งมา 
โดยไมร่วมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้ 
เงนิจา่ยขาด เงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้
    (2) คา่เลีย้งรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่  
หรือคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ 
ทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบยีบ  
หรือหนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
หรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่หรือองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ กบัรฐัวสิาหกจิ หรือเอกชน                   
ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
*ขอ้ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนงัสอืส ั่งการ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2563  
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป งานบรหิารท ั่วไป  
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ จ านวน 400,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ผูน้ าทอ้งถิน่  
หรือสมาชกิสภาทอ้งถิน่ท ัง้กรณีครบวาระในการ 
ด ารงต าแหน่งหรือกรณีเลือกต ัง้ซอ่ม โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการจดัสถานที ่คา่วสัดุเครือ่งเขียน และอปุกรณ์  
คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ยานพาหนะคา่ป้ายโครงการ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ส าหรบัประชาสมัพนัธ์คา่ตอบแทน
คณะกรรมการคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเลือกต ัง้ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561  
เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางปฏบิตักิาร ต ัง้งบประมาณเพือ่เป็น
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิการเลือกต ัง้สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  งานบรหิารท ั่วไป 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานและนิทรรศการ 
วนัทอ้งถิน่ไทย 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังาน 
และนิทรรศการวนัทอ้งถิน่ไทย  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่พานดอกไมส้กัการะ     เป็นเงนิ 1,000 บาท 
2.) คา่พนัธุ์ตน้ไมส้ าหรบัปลูก เป็นเงนิ 6,000 บาท 
3.) คา่อปุกรณ์ส าหรบักจิกรรมปลกูตน้ไมแ้ละกจิกรรม 
ท าความสะอาดบรเิวณรอบหนองฟ้าลงมนั หมูท่ี ่8   
เป็นเงนิ 2,100 บาท 
4.) คา่จา้งท าป้ายไวนิลการจดันิทรรศการ   
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
5.) คา่อาหารกลางวนัพรอ้มเครือ่งดืม่ในการท ากจิกรรม 
ปลูกตน้ไมแ้ละกจิกรรมพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
จ านวน 60 คน ๆ ละ 65 บาท เป็นเงนิ 3,900 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่263 ล าดบัที ่3  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชการอาณาจกัร 
 เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั   
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษคา่ธรรมเนียมในการ 
ใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นในการเดนิทาง 
ไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ  
พนกังานสว่นต าบลลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ผูน้ าทอ้งที ่และผูม้สีว่นรว่มในการบรหิารงาน
ของ อบต.โพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการ 
อบรมสมัมนาและศกึษาดูงานของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
ผูน้ าทอ้งที ่และผูม้สีว่นรว่มในการบรหิารงาน 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
จ านวน 120 คน  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ เป็นเงนิ 6,000 บาท 
3.) คา่อาหาร เป็นเงนิ 108,000 บาท 
4.) คา่เชา่ยานพาหนะ เป็นเงนิ 90,000 บาท 
5.) คา่เชา่ทีพ่กั เป็นเงนิ 90,000 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ ของทีร่ะลกึ และวสัดุอปุกรณ์  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นการจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ              
(ฉบบัที ่4 พ.ศ.2561)  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่265 ล าดบัที ่5 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่ง แนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบ 
และการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ย  
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท .0808.2/ว1536 วนัที1่9 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย ประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุ
และคา่สาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  

      

   
คา่วสัด ุ รวม 247,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน  
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิ 
ธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่ สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวนัที2่7 มถิุนายน2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและ 
ครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 
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วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลือง 
หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่สายไฟฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ไมโครโฟน 
เครือ่งวทิยุสือ่สาร และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป  

      

   
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลือง 
หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ ไมก้วาดแปรง ถงัขยะ ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารท ัว่ไป   
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วสัดุกอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

      

   -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน  
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ ไมต้า่งๆ ทนิเนอร์ แปรงทาส ีส ีฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป  

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ รายจา่ยเพือ่ 
ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืงหมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ แบตเตอรี ่
ยางนอก ยางใน และอืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป  
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ ทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง  
น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบั วสัดุเช้ือเพลงิ 
และหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของ ทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน  
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ  
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารท ัว่ไป  
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วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของ ทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืงหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์  ตลบัผงหมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบั
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 715,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังาน/ 
ในทีส่าธารณะ หรืออาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแล 
รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป  

      

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน/ 
คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ  
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั 
การใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง  คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป งานบรหิารท ั่วไป 
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คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์/คา่ธนาณตั/ิ 
คา่ดวงตราไปรษณีย์กร/คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
อนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเตอร์เน็ตการ์ด และคา่สือ่สารอืน่ ๆ  
และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิาร
ดงักลา่ว และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

  
งบลงทนุ รวม 217,200 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 217,200 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเกา้อีท้ างาน 
ส าหรบัต าแหน่งนกับรหิารงานท ัว่ไป จ านวน 1 ตวั 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เกา้อีบ้ดุว้ยหนงั  
2.) เทา้แขนบนุวม 
3.) สามารถปรบัระดบัสงูต ่าได ้
4.) มลีอ้เลือ่น 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังานงบประมาณธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารท ัว่ไป 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเกา้อีร้บัรองโครงขาเหล็กเป็นรูปตวั C 
จ านวน 3 ตวั 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เกา้อีร้บัรองโครงขาเหล็กรูปตวั C 
2.) เบาะหนงั พีวีซ ีเกรดA 
3.) ขนาด 58x62x92 ซม. 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น  
แบบแขวน (ราคารวมคา่ตดิต ัง้) ขนาด 24,000 บทียีู  
จ านวน1 เครือ่ง 

จ านวน 32,400 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี  
1.) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 24,000 บทียี ู
2.) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
3.) เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทียีู ตอ้งไดร้บัรอง 
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดั 
ไฟฟ้าเบอร์ 5  
4.) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด 
ท ัง้หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้น 
จากโรงงานเดยีวกนั 
5.) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6.) การจดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ๆ (นอกจากขอ้ 3) 
นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาแลว้ 
เพือ่เป็นการประหยดัพลงังานควรพจิารณาจดัซือ้ 
เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีา่ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล 
(SEER) สงูกวา่ 
7.) การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 
    แบบแยกสว่น ประกอบดว้ย 
อปุกรณ์ ดงัน้ี สวติช์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบั 
หุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว 
ไมเ่กนิ 15 เมตร 
8.) คา่ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดง 
คา่ตดิต ัง้แยกจากราคาเครือ่งปรบัอากาศ) 
    (1) ชนิดต ัง้พืน้หรือชนิดแขวน 
 ขนาดไมต่ ่ากวา่ 13,000 บทียี ู4,000 บาท 
 ขนาดไมต่ ่ากวา่ 40,000 บทียี ู5,500 บาท/ 

                                   (ตอ่)... 
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    (2) ชนิดตูต้ ัง้พืน้ 
ขนาดไมต่ ่ากวา่ 33,000 บทียี ู5,000 บาท 
ขนาดไมต่ ่ากวา่ 42,000 บทียี ู6,000 บาท  
(3) ชนิดตดิผนงั 
      ขนาด12,000-24,000 บทียี ู3,000 บาท 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ 
ไปงานบรหิารท ั่วไป 

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อชุดรบัแขกโครงเหล็ก 
พรอ้มโตะ๊กลาง (ชุดใหญ)่ จ านวน 3 ชุด 

จ านวน 75,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
ชุดรบัแขกโครงเหล็กพรอ้มโตะ๊กลาง (ชุดใหญ)่  
ราคาชุดละ 25,000 บาท จ านวน 3 ชุด  
แตล่ะชุดประกอบดว้ย 
1.) ชุดรบัแขก 1 ทีน่ ั่ง = 4 ตวั 
2.) ชุดรบัแขก 3 ทีน่ ั่ง =1 ตวั 
3.) โตะ๊กลางกระจก =1 ตวั 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป งานบรหิารท ั่วไป 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อีส้ าหรบัผูบ้รหิาร
จ านวน 1 ชุด 

จ านวน 45,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) โตะ๊ท างานผลติดว้ยไมพ้รอ้มกระจก  
มคีวามแข็งแรงม ั่งคงดีเยีย่ม 
2.) เคลือบเงาปกป้องเน้ือไม ้
3.) มลีิน้ชกัเลือ่นเก็บเกา้อีส้ าหรบัผูบ้รหิาร 
1.) เกา้อีบ้ดุว้ยหนงั เกรด Premium ใหค้วามรูส้กึนุ่ม สบาย 
2.) สามารถปรบัระดบัสงูต ่าได ้
3.) เทา้แขนบนุวม 
4.) ขาเกา้อีใ้หญ ่แข็งแรง  
5.) มลีอ้เลือ่น  
ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 

      



121 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ท างานระดบัช านาญการจ านวน 1 ตวั จ านวน 9,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) โตะ๊ท างานพรอ้มกระจก ขนาดไมน้่อยกวา่ 5 ฟุต  
2.) ผลติจากเหล็ก พน่ส ีเคลือบสารป้องกนัสนิม 
3.) ระบบกุญแจล็อค 3 ชัน้ 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562 
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารงานท ั่วไป 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 
แบบที ่1*(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมน้่อยกวา่ 6 แกนหลกั (6 core)  
โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย 
กวา่ 3.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิา 
ไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู 
จ านวน 1 หน่วย 
2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดบั (Level)  
เดียวกนัขนาดไมน้่อยกวา่ 9 MB 
3.) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ  
โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
    (1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั 
ทีม่หีน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
    (2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้ 
อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing  Unit  
ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดง 
ภาพขนาดไมน้่อยกวา่  2 GB หรือ 
    (3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ี 
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกั 
ในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ 
พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป งานบรหิารงานท ั่วไป 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานส านกังาน*
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) มคีวามเร็ว 
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.1 GHz  
หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดบั (Level) เดียวกนัขนาดไมน้่อยกวา่ 4 MB 
3.) มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4  
หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
4.) มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ 
ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 250 GB  
จ านวน 1 หน่วย 
5.) ม ีDVD-RW หรือดีกวา่  
จ านวน 1 หน่วย 
6.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  
(Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่  
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
7.) มชีอ่งเชือ่ม (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 
8.) มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
9.) มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว  
จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ 
พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานท ั่วไป 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 4,300 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์  
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
2.) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 
1,200 x 1,200dpi 
3.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษ 
ขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 19 หน้าตอ่นาท ี(ppm) 
 หรือ 8.8 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
4.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4  
ไมน้่อยกวา่ 15 หน้าตอ่นาท ี(ppm)  
หรือ 5 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
5.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
6.) มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
7.) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการ
จดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารท ัว่ไป 
 

      

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่       

    
รายจา่ยอืน่ จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาประเมนิผล 
การปฏบิตัริาชการและการบรกิารเรือ่ง อืน่ๆ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ 
ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารท ัว่ไป 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 760,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 721,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 168,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้ง 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 2850  
ลงวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1966  
ลงวนัที ่26 กนัยายน2560 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคล 
หรือคณะกรรมการ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 2850  
ลงวนัที ่12 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0402.5/ว 85  
ลงวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ.2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคล 
หรือคณะกรรมการ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน 
นอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบล  
ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการปกตชิว่งวนัหยดุราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ ตอบแทนการปฏบิตังิาน 
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั 
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสอื กระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522   
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่ง ประเภทและอตัราบ ารุงการศกึษาและเลา่เรียน   
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป   
งานบรหิารงานคลงั  

      

   
คา่ใชส้อย รวม 410,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 340,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  
คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทกุ 
คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง  
โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่ง ๆ ) 
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ  
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารงานคลงั 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชการอาณาจกัร  
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4)  พ.ศ.2561  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั 
 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่ง แนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบ 
และการจ าแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย  
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อยวสัดุ  
และคา่สาธารณูปโภค  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
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คา่วสัด ุ รวม 123,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืงหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ กระดาษ  
ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่  
สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ 
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั  
 

      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมด
ไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่สายไฟฟิวส ์หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครือ่งวทิยุสือ่สาร และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
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วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ไมก้วาด แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการ 
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
 

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ 
ไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน  
และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั 
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ 
ไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง  
น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
 

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ  
กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
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วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืง  
หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์   
ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบั 
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
 

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ /คา่ธนาณตั ิ/ 
คา่ดวงตราไปรษณีย์ยากร /คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  
งานบรหิารงานคลงั  
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งบลงทนุ รวม 39,000 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 39,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ท างานระดบัช านาญการจ านวน 1 ตวั จ านวน 9,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) โตะ๊ท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไมน้่อยกวา่ 5 ฟุต  
2.) ผลติจากเหล็ก พน่ส ีเคลือบสารป้องกนัสนิม 
3.) ระบบกุญแจล็อค 3 ชัน้ 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธนัวาคม 2562 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารงานคลงั 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 
แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว)  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้่อยกวา่ 6  
แกนหลกั (6 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณ 
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz และมเีทคโนโลย ี
เพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถ 
ในการประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 
2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนัขนาด 
ไมน้่อยกวา่ 12 MB 
3.) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
    (1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลกัทีม่หีน่วยความจ าขนาดไมน้่อย 
กวา่ 2 GB หรือ  
    (2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายใน 
หน่วยประมวลผกลาง  
แบบ Graphics  Processing  Unit  
ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ 
ขนาดไมน้่อยกวา่  2 GB หรือ 
    (3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ี 
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการ 
แสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB     

                                      /(ตอ่)... 
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4.) มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4  
หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB 
5.) มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ 
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่  2 TB 
หรือชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
6.) ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
7.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network lnterface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
8.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (lnterface) แบบ USB 2.0 
 หรือดีกวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 
9.) มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
10.) มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว  
จ านวน1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ 
พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 
งานบรหิารงานคลงั 

        
 

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 602,540 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 499,540 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 499,540 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 499,540 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล  
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
ต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน  
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งบด าเนินงาน รวม 83,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 63,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 63,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)  
ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2557 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 
 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชการอาณาจกัร  
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลลูกจา้งประจ า   
และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 
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งบเงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

    
เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
โคกล าพาน ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร 
จดัการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (สถานทีก่ลาง)  
อ าเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุ ี
(ส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงลพบรุี)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่ ) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่294 ล าดบัที ่2  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 
  

      

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม 1,573,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 240,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนส าหรบัพนกังานจา้งท ัว่ไป  
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 2 อตัรา  
อตัราเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0808.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
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เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 2 อตัรา  
อตัราเดือนละ 1,000 บาทระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,333,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 27,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 27,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
 (เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงนิรางวลั ประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2557  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 1,141,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 880,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  
คา่ซกัฟอก คา่ก าจดั สิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณา
และเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ  
สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั  
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี  ตามค าพพิากษา  
คา่จา้งบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
โครงการใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนในพื้นทีต่ามอ านาจหน้าที่
ซึง่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยดา้นงานสาธารณภยัตา่งๆ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการใหค้วามชว่ยเหลือประชาชน 
ในพ้ืนทีต่ าบลโพธิเ์กา้ตน้ ตามอ านาจหน้าทีข่อง อบต. 
ซึง่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยดา้นงานสาธารณภยัตา่งๆ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
-ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว7508  
ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้าที ่19 ล าดบัที ่2 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัต ัง้ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ า
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 95,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัต ัง้ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัิ
ประจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
เพือ่สรา้งจติส านึก มคีวามสจุรติตอ่หน้าที ่ 
การเป็นพลเมอืงทีด่ ีโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่วทิยากร  
       - วทิยากรบรรยาย 1 คน    
         จ านวน 7 ชั่วโมงๆ ละ 600  
                                          เป็นเงนิ  4,200 บาท 
       - วทิยากรฝึกปฏบิตั ิ4 คน  
         จ านวน 10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท/คน  
                                           เป็นเงนิ  24,000 บาท 
2.)  คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  
จ านวน 6 มือ้ๆละ35 บาท จ านวน  60 คน     
เป็นเงนิ 12,600 บาท 
3.)  คา่อาหารกลางวนั จ านวน 3 มือ้ๆละ 
      100 บาท จ านวน 60 คน  เป็นเงนิ 18,000 บาท 
4.) คา่วสัดุในการฝึกอบรม เชน่ อปุกรณ์เครือ่งเขียน  
                                           เป็นเงนิ 5,000 บาท 
5.) คา่เอกสารในการฝึกอบรม เป็นเงนิ 5,000 บาท 
6.) คา่วสัดฝึุกอบรมในการปฏบิตั ิเป็นเงนิ 15,000 บาท 
                                                       /(ตอ่)... 
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7.) คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร เป็นเงนิ 1,500 บาท  
8.) คา่ตกแตง่สถานที,่ คา่เชา่สถานที ่, 
     คา่เชา่เครือ่งเสยีง ,คา่ป้ายโครงการ และอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น  
                                      เป็นเงนิ 9,700 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) พ.ศ.2553 

      

  -เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 ) เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1  
หน้าที ่18 ล าดบัที ่1 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั   
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ตามทอ้งถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่

จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดัต ัง้ศูนย์บรกิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ 
ตามทอ้งถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
1.) คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2.) คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์การเคารพกฎจราจร  
สวมหมวกนิรภยั คาดเข็มขดันิรภยั เมาไมข่บั 
และจุดเสีย่งอนัตรายทางโคง้ทางแยก  
พรอ้มโครงไม ้จ านวน 10 ป้าย ป้ายละ 750 บาท  
เป็นเงนิ 7,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน กาจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ.2565)หน้าที ่205 ล าดบัที ่2  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ตามทอ้งถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
ตามโครงการจดัต ัง้ศนูย์บรกิารป้องกนั 
และลดอบุตัเิหตุตามทอ้งถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2.) คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์การเคารพกฎจราจร  
สวมหมวกนิรภยั คาดเข็มขดันิรภยั เมาไมข่บั  
และจุดเสีย่งอนัตรายทางโคง้ทางแยกพรอ้มโครงไม ้
จ านวน 10 ป้ายป้ายละ 750 บาท เป็นเงนิ 7,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่206 ล าดบัที ่3 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิาน 
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ อบต. 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้ม 
เครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาทจ านวน 40 คน 
เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่208 ล าดบัที ่7   
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กเยาวชน และ 
ประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเบือ้งตน้ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรม
ใหค้วามรูแ้กเ่ด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกนั  
และบรรเทาสาธารณภยัเบือ้งตน้  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้ม 
เครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่208 ล าดบัที ่8    
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
  

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบั
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้
สอย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั  
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คา่วสัด ุ รวม 165,000 บาท 

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน  
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 
อนัส ัน้ เชน่ คา่สายไฟฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  
ไมโครโฟน เครือ่งวทิยสุือ่สารและอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั  
 

      

   
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมด
ไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ ไมก้วาด 
แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการ 
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั  
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วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน  
และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั  
 

      

   
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ 
ไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง  
น ้ามนัดีเซล และอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั  
 
 
 
 

      



142 

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ จดัซื้อเครือ่งวดัปรมิาณน ้าฝน และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 

      

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ อปุกรณ์ในการ
ขยายพนัธุ์พืช ใบมดี เชือก และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 124ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
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วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ รองเทา้ เครือ่งแบบ ถุงเทา้ หมวก และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
 

      

   
วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ วสัดุดบัเพลงิ อปุกรณ์ในการดบัเพลงิ เครือ่งดบัเพลงิ  
ถงัเคมดีบัเพลงิ แผงก ัน้ และอืน่ๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
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แผนงานการศกึษา 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,360,340 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 956,340 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 956,340 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 741,300 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล 
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
จ านวน 2 อตัราระยะเวลา 12 เดือน  
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา  
และวฒันธรรม จ านวน 1 อตัรา 
(2) นกัวชิาการศกึษา จ านวน 1อตัรา  
- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการ 
กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดือนละ 3,500 บาท  
ระยะเวลา 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา  
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 173,040 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 404,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 83,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่
ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลา
ราชการปกตชิว่งวนัหยดุราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
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คา่ใชส้อย รวม 270,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 240,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  
คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทกุ  
คา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบัการ 
จา้งเหมโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง
โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่ง ๆ คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  
คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ย ในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  
คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ)  
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
  

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ  
คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่น
ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา  
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่ง แนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท0808.2/ว 1536  ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยวสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา  
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 51,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืงหมด
ไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ กระดาษดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์  
น ้าดืม่ สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
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วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 1,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ  
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท0808.2/ว 1134ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา  
 

      

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์ 
ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
หวัพมิพ์หรือ แถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ 
และอืน่ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
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งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 4,988,890 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,257,800 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,257,800 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 660,380 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือน เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี  
ส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการครู  
จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
  

      

   
เงนิวทิยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ส าหรบัขา้ราชการคร ู
จ านวน 2 อตัรา อตัราเดือนละ 3,500 บาท  
ระยะเวลา 12 เดือน   
สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
  

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 512,760 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทน 
 พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก 
 จ านวน 3 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
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เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 660 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,844,390 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 153,005 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 148,005 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่
ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2557 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ส าหรบัขา้ราชการครู  
 สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น 
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและเลา่เรียน   
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
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คา่ใชส้อย รวม 694,950 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  
คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณา 
และเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์  
โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่ง ๆ คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  
คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ย ในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  
คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ)   
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมและโครงการตา่งๆ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมและโครงการตา่งๆ  
 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โดยมรีายละเอยีดโครงการ ดงัน้ี 
1.) โครงการสมัพนัธ์ชุมชน ประกอบดว้ย 
     1.1 กจิกรรมอบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
แกผู่ป้กครองนกัเรยีนกอ่นเปิดภาคเรยีน (ปฐมนิเทศนกัเรยีน) 
 เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
          1.1.1 คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  
เป็นเงนิ 3,500 บาท 
          1.1.2 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
    1.2 กจิกรรมอบรมสรา้งความรูค้วามมเีขา้ใจ 
การประเมนิผลพฒันาการของนกัเรียน(ประชุมผูป้กครอง
นกัเรยีน)  
เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
          1.2.1 คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  
เป็นเงนิ 3,500 บาท 
          1.2.2 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2.) โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณีความเป็นไทย 
ประกอบดว้ย                                  
                                                      /(ตอ่)... 
 
 
 

      



152 

2.1 กจิกรรมการจดังานวนัแมแ่หง่ชาต ิ 
เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
         2.1.1 คา่ของรางวลัในการประกวดกจิกรรมตา่งๆ  
      เป็นเงนิ 1,200 บาท 
         2.1.2 คา่ตกแตง่สถานที ่เป็นเงนิ 1,800 บาท 
          2.1.3 คา่วสัดุอปุกรณ์ในการจดันิทรรศการ  
เป็นเงนิ 1,000 บาท 
     2.2 กจิกรรมการจดังานวนัพอ่แหง่ชาต ิ 
เป็นเงนิ 3,000 บาท ดงัน้ี 
          2.2.1คา่ของรางวลัในการประกวดกจิกรรม 
ตา่งๆ เป็นเงนิ 900 บาท 
          2.2.2 คา่ตกแตง่สถานที ่เป็นเงนิ 1,500 บาท 
          2.2.3 คา่วสัดุในการจดันิทรรศการ  
เป็นเงนิ 600 บาท 
3.) โครงการจดัแหลง่เรยีนรูภ้ายใน ภายนอก ประกอบดว้ย 
    3.1 กจิกรรมฝึกศกึษาเรียนรูชี้วติสตัว์นอกหอ้งเรียน  
      เป็นเงนิ 2,000 บาท ดงัน้ี 
           3.1.1 คา่วทิยากร เป็นเงนิ 600 บาท 
           3.1.2 คา่เขา้ชม เป็นเงนิ 900 บาท 
           3.1.3 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
    3.2 กจิกรรมอบรมหนูน้อยรกัษ์โลกใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  
      เป็นเงนิ 4,000 บาท ดงัน้ี 
         3.2.1 คา่วทิยากร เป็นเงนิ 600 บาท 

      

              3.2.2 คา่อาหารวา่ง เป็นเงนิ 1,050 บาท 
            3.2.3 คา่วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการอบรม  
เป็นเงนิ 1,850 บาท 
           3.2.4 คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
4.) โครงการสง่เสรมิผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
     4.1 กจิกรรมอบรมฝึกการเรยีนรู ้
ผา่นประสาทสมัผสัท ัง้หา้                     เป็นเงนิ 4,000 บาท  
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่กีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่237 ล าดบัที ่4 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชการอาณาจกัร  
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ  
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบล 
โพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัพฒันาวชิาชีพครูสงักดัศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพ 
การจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 3886ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่240 ล าดบัที ่8 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชน 
ในระหวา่งปิดภาคเรยีน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดัอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชน 
ในระหวา่งปิดภาคเรียน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 3,500 บาท  
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
และการเขา้ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่236 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

      

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
สถานศกึษา 

จ านวน 461,950 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็ก
ปฐมวยัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
จ านวน 64 คน  อตัรามือ้ละ 20 บาท 
จ านวน 245 วนั  
เป็นเงนิ 313,600 บาท  
ฐานขอ้มลูนกัเรยีนณ เดือน กรกฎาคม 63 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 
ในการจดัการศกึษาส าหรบัเด็กปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
(อาย ุ3ปี) เป็นเงนิ 39,550 บาท ดงัน้ี 
1.) คา่หนงัสอืเรียน                อตัราคนละ 200/ปี 
2.) คา่อปุกรณ์การเรยีน          อตัราคนละ 200/ปี 
3.) คา่เครือ่งแบบนกัเรยีน       อตัราคนละ 300/ปี 
4.) คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน    อตัราคนละ 430/ปี 
ฐานขอ้มลูนกัเรยีน ณ เดือน กรกฎาคม 63 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่จดัการเรยีน 
การสอนของเด็กปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
(คา่จดัการเรียน การสอน/รายหวั) 
จ านวน 64 คน อตัราละ 1,700 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 108,800 บาท 
                                                       /(ตอ่)... 
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ฐานขอ้มลูนกัเรยีน ณ เดือน กรกฎาคม 63 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3842  
ลงวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2563  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110  
ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่290 ล าดบัที ่1 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
นอกหอ้งเรยีน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดัอบรมทกัษะภาษาองักฤษ 
เพือ่การสือ่สารนอกหอ้งเรียน  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.)คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท  
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท   
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัฝึกอบรม 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่239 ล าดบัที ่6 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมเพิม่ทกัษะวชิาการและศกึษา 
แหลง่เรียนรูข้องเด็กนกัเรียน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมเพิม่ทกัษะ 
ทางวชิาการและศกึษาแหลง่เรียนรูข้องเด็กนกัเรยีน  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท  
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบั 
การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่239 ล าดบัที ่7 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่ง แนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
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คา่วสัด ุ รวม 996,435 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 8,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่กระดาษ 
ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่ สมดุ
บญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
 

      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่สายไฟฟิวส์ 
หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครือ่งวทิยสุือ่สาร  
และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ไมก้วาด แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท0808.2/ ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
  

      

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 950,435 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคา่อาหารเสรมิ (นม)  
เด็กปฐมวยัส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้   
จ านวน 64 คน ระยะเวลา 260 วนั อตัราละๆ 7.37 บาท  
เป็นเงนิ 122,636.80 บาท  
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคา่อาหารเสรมิ (นม)  
เด็กประถมศกึษาส าหรบัโรงเรยีนในสงักดั สพฐ  
จ านวน 432 คน ระยะเวลา 260 วนั อตัราละ ๆ 7.37 บาท  
เป็นเงนิ 827,798.40 บาท  จ านวน 4 โรงเรียน ดงัน้ี 
(1) โรงเรียนวดัส าราญ   
(2) โรงเรียนวดัโพธิเ์กา้ตน้  
(3) โรงเรียนวดัโคกหมอ้  
(4) โรงเรียนวดับอ่เงนิ   
ฐานขอ้มลูนกัเรยีน ณ เดือน กรกฎาคม 63 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2 /ว3842 ลง
วนัที ่30 มถิุนายน 2563   
                                                      /(ตอ่)... 
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-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 
ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่290 ล าดบัที ่3 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  

        
 

      

   
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง  
น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบั 
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ 
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ 
ไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ
กระดาษเขยีน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  

      

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน  
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์ ตลบัผงหมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบั
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และอืน่ ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตางบประมาณ   
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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งบลงทนุ รวม 42,700 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 42,700 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเกา้อีท้ างานจ านวน 1 ตวั จ านวน 3,900 บาท 

      

  ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก     
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เกา้อีบ้ดุว้ยหนงั  
2.) เทา้แขนบนุวม 
3.) สามารถปรบัระดบัสงูต ่าได ้
4.) มลีอ้เลือ่น 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโตะ๊ท างานขนาดไมน้่อยกวา่ 4 ฟุต  
จ านวน 1 ตวั 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) โตะ๊ท างานพรอ้มกระจก ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 ฟุต 
2.) ผลติจากแผน่เหล็ก พน่ส ีเคลือบสารป้องกนัสนิม 
3.) มลีิน้ชกัเก็บเอกสาร พรอ้มกุญแจล็อค 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 9,500 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย 
2.) เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.4 แรงมา้ 
3.) ปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี 
4.) พรอ้มใบมดี 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธนัวาคม 2562  
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานส านกังาน *
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4  
แกนหลกั (4 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน 
ไมน้่อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มหีน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดบั (Level)  
เดียวกนั ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 MB 
3.) มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4  
หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
4.) มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA  
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
5.) ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
6.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่  
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
7.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 
8.) มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
9.) มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานการศกึษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 
พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 4,300 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้ม 
ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผูผ้ลติ 
2.) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ 
ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi 
3.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบั 
กระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 19 หน้า 
ตอ่นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาท ี 
4.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบั 
กระดาษขนาด A4  
ไมน้่อยกวา่ 15 หน้าตอ่นาท ี(ppm)  
หรือ 5 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
5.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
6.) มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่ 
7.) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  
และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ 
พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานการศกึษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 
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งบเงนิอดุหนุน รวม 1,844,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 1,844,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

    
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 1,844,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนั 
เด็กประถมศกึษาส าหรบัโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
จ านวน 4 โรงเรยีน จ านวน 432 คน  
อตัรามือ้ละ 20 บาท 
จ านวน 200 วนั ดงัน้ี 
(1) โรงเรียนวดัส าราญ  
(2) โรงเรียนวดัโพธิเ์กา้ตน้  
(3) โรงเรียนวดัโคกหมอ้  
(4) โรงเรียนวดับอ่เงนิ  
ฐานขอ้มลูนกัเรยีน ณ เดือน กรกฎาคม 63 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3842  
ลงวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2563  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110  
วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่290 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศกึษา  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  
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งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั รวม 5,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 5,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดักจิกรรมสง่เสรมิการศกึษา 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดักจิกรรมสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 30 คน  
     เป็นเงนิ 1,500  บาท  
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 30 คน  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้ฝึกอบรม 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่237 ล าดบัที ่3 
แผนงานการศกึษา  
งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 
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แผนงานสาธารณสขุ 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 2,119,900 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,096,200 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,096,200 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,054,200 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล  
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
จ านวน 3  อตัราระยะเวลา 12 เดือน  
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบลดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม   
จ านวน 1 อตัรา  
(2) เจา้พนกังานสาธารณสขุ                              
จ านวน 1 อตัรา 
(3) เจา้พนกังานธรุการ                                     
จ านวน 1 อตัรา 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท.  
และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ   
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
  

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง 
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  
จ านวน 1 อตัรา อตัราเดือนละ 3,500 บาท  
ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ  
ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
 
 
 
 
 

      



167 

  
งบด าเนินงาน รวม 692,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 263,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 184,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่
ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
จ านวน 2 อตัราอตัราละ 6,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน   
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0819.2/ว 4253  
ลงวนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และการเบกิจา่ย พ.ศ.2561 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงาน 
หรือเวลาทีเ่สยีไป เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที ่
ในการดูแลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพงึพงิ 
ไดแ้ก ่อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ 
ทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่พื้นที ่
หรือพ้ืนทีใ่กลเ้คยีงทีไ่ดร้บัค าส ั่งจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่แหง่นัน้  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0819.2/ว 3811  
ลงวนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสขุ   
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  

      

              

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน 
นอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้งทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกราชการปกติ 
ชว่งวนัหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
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คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบล 
ทีม่สีทิธไิดร้บัตามสทิธ ิ
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2559  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบั 
การเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสอื กระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.2/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและเลา่เรียน  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 300,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  
คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณา 
และเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์  
โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ ตา่ง ๆ ) คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล  
คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยั  
จากโรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  
อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัตยิราชนารี 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่จดัซื้อวคัซีน วสัด ุอปุกรณ์ และเวชภณัฑ์ตา่ง ๆ  
ในการรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้  
และคมุก าเนิด เป็นเงนิ 66,600 บาท 
2.) คา่ตอบแทนส าหรบัส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์ 
และขึน้ทะเบยีนจ านวนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ เป็นเงนิ 13,200 บาท 
3.) คา่วสัดแุละเวชภณัฑ์ส าหรบัท าหมนัสนุขัและแมว 
 เป็นเงนิ 19,200 บาท 
4.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท  
เป็นเงนิ 1,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดท้กุรายการ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ 
เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่229 ล าดบัที ่8 
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชการอาณาจกัร 
 เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่4 )พ.ศ.2561   
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 

      

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินตาม 
โครงการรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 26 คน 
   เป็นเงนิ 1,300 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 26 คน  
   เป็นเงนิ 1,820 บาท 
4.) คา่จา้งเหมาพน่หมอกควนั คร ัง้ละ 300 บาท  
จ านวน 6 คร ัง้                                   เป็นเงนิ 1,800 บาท 
5.) คา่น ้ามนัเช้ือเพลงิ และน ้ามนัดีเซล ส าหรบัพน่หมอกควนั  
   เป็นเงนิ 980 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดท้กุรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่224 ล าดบัที ่2 
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752  
ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค  
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 109,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์  
น ้าดืม่ สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
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วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่สายไฟฟิวส์ 
หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครือ่งวทิยสุือ่สาร  
และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 

      

   
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ไมก้วาด
แปรง ถงัขยะ ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ 
ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืงหมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
 

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพรร่ายจา่ย 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้n เชน่ คา่แผน่ป้าย 
 หรือ แผงปิดประกาศ กระดาษเขียน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
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วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน 
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 
อนัส ัน้ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์  
ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
คอมพวิเตอร์ และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
   

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ /คา่ธนาณตั/ิ 
 คา่ดวงตราไปรษณีย์ยากร/คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
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งบลงทนุ รวม 71,700 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 71,700 บาท 

   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อรถจกัรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คนั 

จ านวน 54,700 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
-ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดปรมิาตรกระบอกสบูข ัน้ต ่า 
    (1) กรณีขนาดต ่ากวา่ ซีซี ทีก่ าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี  
หรือขนาดเกนิกวา่ ซีซี ทีก่ าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี  
เป็นจกัรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีก่ าหนดไว ้
    (2) ราคาทีก่ าหนดไมร่วมอปุกรณ์และคา่จดทะเบยีน 
    (3) การจดัซื้อรถจกัรยานยนต์ ใหม้คีณุสมบตั ิ
ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
- ปรากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
แผนงานสาธารณสขุ 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานส านกังาน  
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core)  
มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน 
ไมน้่อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่  
จ านวน 1 หน่วย 
2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดบั (Level) เดียวกนั  
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 MB 
3.) มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4  
หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
4.) มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA  
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB  
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจ ุ
ไมน้่อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
5.) ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
6) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  
(Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
7.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 
 หรือดีกวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 
8.) มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
9.) มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว  
จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานสาธารณสขุ 
งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
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งบเงนิอดุหนุน รวม 260,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 260,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนเอกชน       

    
เงนิอดุหนุนเอกชน จ านวน 260,000 บาท 

      

  -เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัคณะกรรมการหมูบ่า้น 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
ประจ าปี 2564  
-เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการพระราชด าร ิ
ดา้นสาธารณสขุในกจิกรรมตา่งๆ 
ใหม้คีวามเหมาะกบัปญัหาและบรบิทของพื้นที ่
จ านวน 13 หมูบ่า้น ๆ ละ 20,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่289 ล าดบัที ่3  
แผนงานสาธารณสขุ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 224,600 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 224,600 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 164,600 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันา
คณุภาพชีวติผูส้งูอายแุละผูด้แูลผูส้งูอายุ 

จ านวน 114,600 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติ
ผูส้งูอาย ุและผูดู้แลผูส้งูอาย ุ 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ เป็นเงนิ 2,200 บาท 
3.) คา่อาหาร เป็นเงนิ 42,900 บาท 
4.) คา่เชา่ทีพ่กั เป็นเงนิ 33,000 บาท 
5.) คา่เชา่ยานพาหนะ เป็นเงนิ 30,000 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
7.) คา่ของทีร่ะลกึ เป็นเงนิ 3,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ 
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ. 2565 ) หน้าที ่222 ล าดบัที ่1 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการสง่เสรมิผูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการสง่เสรมิผูส้งูวยัใสใ่จสขุภาพ  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
   เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
                                                        /(ตอ่).... 
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5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
 สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ 
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่220 ล าดบัที ่1 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมพฒันาความรูบ้ทบาทสตรี 
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมพฒันาความรูบ้ทบาทสตรตี าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆละ 25 บาท 
จ านวน 50 คน                                   เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
 สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ 
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่221 ล าดบัที ่5 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารด าเนินชีวติ 
และสง่เสรมิอาชีพของผูพ้กิารและผูดู้แลผูพ้กิาร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
ตามโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารด าเนินชีวติ 
และสง่เสรมิอาชีพของผูพ้กิารและผูด้แูลผูพ้กิาร  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน  
เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.) คา่เอกสารและวสัดอุปุกรณ์ประกอบการอบรม  
เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่221 ล าดบัที ่4 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั-รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย 
วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 
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คา่วสัด ุ รวม 60,000 บาท 

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน  
และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  

      

   
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง  
น ้ามนัดีเซล และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิ 
และหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  
 

      



182 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,248,680 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,375,380 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,375,380 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,150,140 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล เงนิปรบัปรุง
เงนิเดือนประจ าปี จ านวน 4 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน  
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นต าบลดงัน้ี 
(1) ผูอ้ านวยการกองชา่ง  จ านวน 1 อตัรา  
(2) นายชา่งโยธา            จ านวน 2 อตัรา 
(3) เจา้พนกังานธรุการ    จ านวน 1 อตัรา 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
  

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง  
 จ านวน 1 อตัรา อตัราเดือนละ 3,500 บาท  
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 183,240 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่งผูช้ว่ยนายชา่งโยธา  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน    
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
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งบด าเนินงาน รวม 428,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 150,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ2557  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกราชการ
ใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้าทีน่อกเวลาราชการ  
ปกตชิว่งวนัหยดุราชการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ.2549  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที ่ม 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและเลา่เรียน  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
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คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  
คา่ซกัฟอก คา่ก าจดั สิง่ปฏกิูล คา่ระวางบรรทกุ  
คา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมา
โฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง  
โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เบีย้ประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  
คา่จา้งบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563    
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
  

 
    

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชการอาณาจกัร   
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่บรกิาร 
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4 ) พ.ศ.2561 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่ง แนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั-รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ  
คา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ 
ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 178,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ กระดาษ 
ดนิสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาต ิธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่ สมดุบญัชี  
สมดุประวตัขิา้ราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
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วสัดุกอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ไมต้า่งๆ 
ทนิเนอร์ แปรงทาส ีปนูขาว ส ีฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
  

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      

   
-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีาย ุ
การใชง้านไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 65,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่  
คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  
 

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่แผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พูก่นั ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

      



188 

   
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เมาส์   
ตลบัผงส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  
หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  
และอืน่ๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

      

  
งบลงทนุ รวม 445,300 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 17,300 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน จ านวน2 ตู ้ จ านวน 11,000 บาท 

      

  ราคาตูล้ะ 5,500 บาท 
โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี แบบ 2 บาน 
    1.) มมีอืจบัชนิดบดิ  
    2.) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
    3.) คณุสมบตัติามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 
ส าหรบักระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 6,300 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน  
1.) ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมกึ (Inkjet)  
2.) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 
1,200x1,200dpi  
3.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษ 
ขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 32 หน้าตอ่นาท ี(ppm)  
หรือ 14.5 ภาพตอ่นาท ี(ipm)  
4.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4  
ไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาท ี(ppm)  
หรือ 10.4 ภาพตอ่นาท ี(ipm)  
5.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
6.) มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
7.) สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal  
และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการ
จดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
 

      

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 428,000 บาท 

   
อาคารตา่งๆ       

    
โครงการขยายหอ้งอาคารเก็บวสัดุองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิ ์

เกา้ตน้หมูท่ี ่8 
จ านวน 278,000 บาท 

      

  -ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 
 ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่274 ล าดบัที ่13 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
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คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

    
โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถจกัรยานยนต์องค์การบรหิาร 
สว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้หมูท่ี ่8 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  - พรอ้มลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก โรงจอดรถจกัรยานยนต์  
ขนาดกวา้ง  3 เมตร ยาว 15 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1หน้าที ่30 ล าดบัที ่1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
 

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,243,320 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 200,940 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 200,940 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 200,940 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล  
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
ต าแหน่ง นายชา่งไฟฟ้า จ านวน 1 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟ้าถนน 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 620,380 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 30,380 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 25,380 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
 (เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่
ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2557 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน 
สว่นต าบลตามสทิธทิีไ่ดร้บัเป็นไปตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541                
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท0809.3/ว 4522             
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและเลา่เรียน   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 430,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื 
เขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู  
คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง  
โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล  
คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษคา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 
ในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา 
ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง อสงัหารมิทรพัย์ 
ภายในต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ย 
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
 
 
 
 
 
 
 

      



193 

   
คา่วสัด ุ รวม 160,000 บาท 

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ คา่สายไฟ 
ฟิวส ์หลอดไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครือ่งวทิยุสือ่สาร  
 และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของ
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
 

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน  
และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
 

      



194 

   
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตางบประมาณ   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน  
 

      

  
งบลงทนุ รวม 1,422,000 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,422,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์หมูท่ี ่10  
จากคลองตาปาน ถงึสนามฟุตซอล 

จ านวน 474,000 บาท 

      

  ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์  
จากบรเิวณคลองตาปาน ถงึสนามฟุตซอล  
จ านวน 10 ชุดตามแบบมาตรฐาน 
องค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้าที ่20 ล าดบัที ่3 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
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โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์หมูท่ี ่6  
บรเิวณคนัคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซา้ย จากบา้นเสีย่ตา่ย 
ถงึเขตตดิตอ่หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 474,000 บาท 

      

  - ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์  
บรเิวณคนัคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซา้ย  
จากบา้นเสีย่ตา่ย ถงึเขตตดิตอ่ หมูท่ี ่5  
จ านวน 10 ชุด 
ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้าที ่18 ล าดบัที ่1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

      

    
โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์บรเิวณกลุม่บา้น
นายละเอยีดคลองยายศรี หมูท่ี ่7 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 474,000 บาท 

      

  - ตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซลา่เซลล์ หมูท่ี ่7  
บรเิวณกลุม่บา้นนายละเอยีด คลองยายศร ี  
จ านวน 10 จุด  
ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่180 ล าดบัที ่10 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
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งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 1,948,240 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 792,240 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 792,240 บาท 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 720,240 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  
ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์  
จ านวน 2 อตัรา ระยะเวลา12 เดือน 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 
 เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป จ านวน 4 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
  

      

   
เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
ต าแหน่ง พนกังานขบัรถ  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งท ั่วไป  
ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป  
จ านวน 4 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
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งบด าเนินงาน รวม 906,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ 
เป็นเงนิรางวลั ประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ 
ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2557  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 540,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 450,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปก 
หนงัสอื คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู  
คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง  
โทรทศัน์ โรงมหรสพ สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั  
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล  
คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 45 คน เป็นเงนิ 2,250 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 45 คน  
เป็นเงนิ 3,150 บาท 
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์ในการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดท้กุรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่277 ล าดบัที ่3 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  
เรือ่งแนวการปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ย 
ในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
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คา่วสัด ุ รวม 276,000 บาท 

   
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้เชน่ ไมก้วาด 
แปรง ถงัขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
 

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 
 เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 200,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  
 เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัดีเซล และอืน่ ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
  

      

   
วสัดุเครือ่งแตง่กาย จ านวน 6,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลอืงหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้
เชน่ รองเทา้ เครือ่งแบบ ถุงเทา้ หมวก และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
 
 

      



201 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 250,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 250,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนเทศบาลเมอืงลพบรุตีามโครงการบรหิาร
จดัการบอ่ขยะในบรเิวณพื้นทีบ่อ่ขยะทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของเทศบาลเมอืงลพบรุ ี

จ านวน 250,000 บาท 

      

  -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3842  
ลงวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2563  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110  
วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล  
 

      

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 646,935 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 578,520 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 578,520 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 406,020 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล 
 เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัรา  
ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
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เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จ านวน 13,080 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.)  
ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดือนละ1,090 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
  

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 138,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  
เงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

      

   
เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 21,420 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว  
ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138  
ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
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งบด าเนินงาน รวม 68,415 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 68,415 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 68,415 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่
ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 พ.ศ.2557  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

      

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้นสญัจร 
พบประชาชน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินตาม 
โครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้นสญัจรพบประชาชน   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 
2.) คา่อาหารกลางวนั 
3.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่214 ล าดบัที ่10 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน  
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บักลุม่สตรี จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพใหก้บักลุม่สตรีในต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท  
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 40 คน เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.) คา่เอกสาร และวสัดอุปุกรณ์ประกอบการอบรม  
เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 ) หน้าที ่199 ล าดบัที ่3 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 

      

            

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กป่ระชาชนต าบล 
โพธิเ์กา้ตน้ โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท  
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 
 จ านวน 40 คน                          เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
   เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.) คา่เอกสารและวสัดอุปุกรณ์ประกอบการอบรม  
เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 ) หน้าที ่198 ล าดบัที ่1 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 

      



205 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมบ าบดัฟ้ืนฟูและฝึกอบรมอาชีพ 
ผูต้ดิยาเสพตดิ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
โครงการอบรมบ าบดัฟ้ืนฟูและฝึกอบรมอาชีพผูต้ดิยาเสพตดิ 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )หน้าที ่210 ล าดบัที ่1 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมประชาชนในการมสีว่นรว่มกบัการ
บรหิารอบต.และเสนอแผนพฒันาทอ้งถิน่ อบต.โพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมประชาชนในการมสีว่นรว่มกบัการบรหิาร
องค์การบรหิารสว่นต าบลและเสนอแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 
2.) คา่อาหารกลางวนั  
3.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557   
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่215 ล าดบัที ่13  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ 
ในสถานศกึษา 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการฝึกอบรม เป็นเงนิ 500 บาท  
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )หน้าที ่211 ล าดบัที ่4    
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน  
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งพฒันา
ครอบครวัต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมสง่เสรมิสรา้งความเข็มแข็งพฒันา 
ครอบครวัต าบลโพธิเ์กา้ตน้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
     เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 500 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 ) หน้าที ่211 ล าดบัที ่6 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน  
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน้ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายเบือ้งตน้  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของประชาชน 
ในต าบลโพธิเ์กา้ตน้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 40 คน เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 40 คน  
    เป็นเงนิ 2,800 บาท 
4.) คา่เอกสารและวสัดอุปุกรณ์ประกอบการอบรม  
เป็นเงนิ 1,700 บาท 
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565 )  
หน้าที ่213 ล าดบัที ่9 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน  
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 3,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 3,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการสรรหาเชดิชูบคุคลทีส่รา้งสรรค์
คณุประโยชน์แกท่อ้งถิน่ 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการสรรหาเชดิชูบคุคล ทีส่รา้งสรรค์คณุประโยชน์ 
แกท่อ้งถิน่ เป็นคา่ถว้ยรางวลัมอบใหผู้ช้นะการประกวด 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่249 ล าดบัที ่15 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

      

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 225,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 225,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 185,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมสง่เสรมิการบรหิารจดัการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมสง่เสรมิการบรหิารจดัการสภาเด็ก  
และเยาวชนต าบลโพธิเ์กา้ตน้  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท  
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 30 คน เป็นเงนิ 1,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 30 คน  
    เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
 
                                                      /(ตอ่)... 
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-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่244 ล าดบัที ่4 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ 
 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
ตามโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ส าหรบัเด็ก 
และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 400 คน ๆ ละ 100 บาท 
 เป็นเงนิ 40,000  บาท 
2.) คา่จดัซื้อของขวญั และของรางวลัส าหรบัเด็ก 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม เป็นเงนิ 19,000 บาท 
3.) คา่จา้งเหมาบรกิารเครือ่งเสยีง เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้ออปุกรณ์ตกแตง่ 
และจดัสถานทีเ่ป็นเงนิ 4,300 บาท 
5.) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,200 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้
รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)
หน้าที ่238 ล าดบัที ่5 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมเด็กเยาวชนเพือ่สรา้งทกัษะ
ความช านาญทางดา้นกฬีา 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการอบรมเด็ก เยาวชนเพือ่สรา้งทกัษะความช านาญ
ทางดา้นกีฬา โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท   
    เป็นเงนิ 3,000 บาท  
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆ ละ 70 บาท  
จ านวน 50 คนเป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5.) คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่219 ล าดบัที ่4 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ 

      

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานแขง่ขนักีฬาสภีายในต าบลตา้นภยั
ยาเสพตดิ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการ 
จดังานแขง่ขนักีฬาสภีายในต าบลตา้นภยัยาเสพตดิ  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทน (เงนิรางวลั) เพือ่มอบใหก้บัผูช้นะ 
การแขง่ขนักีฬาเป็นเงนิ 23,000 บาท  
2.) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิกีฬา  
10 คน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงนิ 4,000 บาท 
3.) คา่จา้งเหมาท าอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่  
300 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงนิ 30,000 บาท 
4.) คา่ชุดกีฬา 2 สี ๆ ละ 75 คน ๆ ละ 200 บาท  
เป็นเงนิ 30,000 บาท 
5). คา่จา้งเหมาพธิีเปิดการแขง่ขนั เป็นเงนิ 4,000 บาท 
6.) คา่จา้งเหมาจดัเตรียมสนามการแขง่ขนั  
เป็นเงนิ 2,500 บาท 
7.) คา่จดัซื้อถว้ยรางวลั เป็นเงนิ 6,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
 
                                                       /(ตอ่)... 
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วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่218 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ 

        
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท 

   
วสัดุกีฬา จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุีฬา รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งถาวร หรือตามปกต ิ
มอีายุการใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ ลูกฟุตบอล  
ตะกรอ้ เสาตาขา่ย ชุดกฬีาและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่งแนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 315,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 287,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 287,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานเทศกาลวนัสงกรานต์ 
วนัครอบครวัและวนัผูส้งูอายุ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดังานเทศกาลวนัสงกรานต์ วนัครอบครวั  
และวนัผูส้งูอาย ุโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ ส าหรบัผูส้งูอาย ุ
และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 500 คน ๆ ละ 100 บาท  
เป็นเงนิ 50,000 บาท 
2.) คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีงดนตรี เป็นเงนิ 5,000 บาท 
3.) คา่จา้งเหมาตกแตง่สถานทีบ่รเิวณจดังาน  
เป็นเงนิ 4,000 บาท 
4.) คา่ของรางวลัส าหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเกมส์ 
ประเภทตา่งๆ เป็นเงนิ 30,000 บาท 
5.) คา่วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นเพือ่ใชใ้นการจดังาน 
ตามโครงการฯ เป็นเงนิ 7,800 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,200 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่245 ล าดบัที ่6 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง 12 สงิหาคม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สงิหาคม  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ถวายพระพร  
เป็นเงนิ 3,200 บาท  
2.) คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีงพรอ้มตกแตง่สถานทีบ่รเิวณ 
ปรมัพธิ ีและตกแตง่โตะ๊หมู ่ถวายเครือ่งราชสกัการะ 
หน้าพระฉายาลกัษณ์พรอ้มประดบัผูกผา้ฟ้าขาว  
เป็นเงนิ 6,400 บาท 
3.) คา่จดัซื้อธงตราสญัลกัษณ์ ธงชาต ิพานพุม่ ธปูเทยีนแพ  
เป็นเงนิ 5,000 บาท 
4.) คา่จา้งเหมาจดัท าเกยีรตบิตัรพรอ้มกรอบ  
จ านวน 13 กรอบ เป็นเงนิ 3,900 บาท 
5.) คา่ลงนามถวายพระพรผา่นสือ่สิง่พมิพ์ทอ้งถิน่  
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)หน้าที ่246 ล าดบัที ่9 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัมาฆบชูา จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดักจิกรรมสปัดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในวนัมาฆบชูา  โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่วสัด ุอปุกรณ์ในการจดัป้ายนิทรรศการ  
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
2.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่248 ล าดบัที ่12 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัวสิาขบชูา จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดักจิกรรมสปัดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในวนัวสิาขบชูา   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่วสัด ุอปุกรณ์ในการจดัป้ายนิทรรศการ  
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
2.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547  
ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)หน้าที ่248 ล าดบัที ่13 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  
 
 

      



215 

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัอาสาฬหบชูาและวนั
เขา้พรรษา 

จ านวน 13,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดักจิกรรมสปัดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่จดัซื้อเทยีนแผน่ 100 กโิลกรมั ๆ ละ 100 บาท  
    เป็นเงนิ 10,000 บาท 
2.) คา่จดัซื้อดอกไมเ้พือ่ประดบัตกแตง่ 
ตน้เทยีน จ านวน 9 ตน้  เป็นเงนิ 2,000 บาท 
3.) คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 1,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่247 ล าดบัที ่11 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ์ 
พระบรมราชนีิ 3 มถิุนายน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ์  
พระบรมราชนีิ 3 มถิุนายน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  
1.)  คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
     จ านวน 100 คน เป็นเงนิ 10,000 บาท 
2.)  คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ถวายพระพร                        เป็นเงนิ 3,200 บาท 
3.)  คา่ลงนามถวายพระพรฝ่ายสือ่สิง่พมิพ์  
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4.)  คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้อวสัด ุอปุกรณ์ในการตกแตง่ 
จดัสถานทีบ่รเิวณปรมัพธิีโตะ๊หมูถ่วายเครือ่งราชสกัการะ 
หน้าพระฉายาลกัษณ์จุดลงนามถวายพระพร  
เป็นเงนิ 10,000 บาท 
5.) คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมประกวดอา่นรอ้ยแกว้ 
และการอา่นท านองเสนาะ ระดบัช ัน้ประถมศกึษา 
เน่ืองในวนัเฉลมิฯ เป็นเงนิ 4,000 บาท 
                                                      /(ตอ่)... 
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-คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นรอ้ยแกว้  
ระดบัชว่งช ัน้ที ่1 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นท านองเสนาะ  
ระดบัชว่งช ัน้ที ่1 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นรอ้ยแกว้  
ระดบัชว่งช ัน้ที ่2 
   -คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดอา่นท านองเสนาะ  
ระดบัชว่งช ัน้ที ่2 
6) คา่กรรมการตดัสนิ จ านวน 5 คน ๆละ 260 บาท  
เป็นเงนิ 1,300 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่247 ล าดบัที ่10 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนุนจดังานแผน่ดนิ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการสนบัสนุนงานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่จา้งเหมาคณะละครลงิ เป็นเงนิ 25,000 บาท 
2.) คา่ตกแตง่ไฟฟ้าประดบั เป็นเงนิ 15,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา  
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่250 ล าดบัที ่17 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมสง่เสรมิอนุรกัษ์ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ลเิก 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่การแสดงลเิก  
โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน   เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท  
จ านวน 50 คน     เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5.) คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยไดท้กุรายการ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่243 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

      

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดักจิกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัตา่งๆ 
ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดักจิกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญั 
ตา่ง ๆ ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ  โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นเงนิ 2,000 บาท 
2.) คา่จา้งเหมาตกแตง่สถานทีบ่รเิวณปรมัพธิี  
เป็นเงนิ 5,000 บาท 
3.) คา่จา้งเหมาจดันิทรรศการพระราชประวตั ิ
และพระราชกรณียกจิ  เป็นเงนิ 3,000 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม
แขง่ขนักีฬา ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่245 ล าดบัที ่7 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  
28 กรกฎาคม 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชริาลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  
เป็นเงนิ 10,000 บาท 
2.) คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ถวายพระพร  
เป็นเงนิ 3,200 บาท 
3.) คา่ลงนามถวายพระพรผา่นสือ่สิง่พมิพ์  
เป็นเงนิ 1,500 บาท 
4.) คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้อวสัดุอปุกรณ์ในการตกแตง่ 
จดัสถานทีบ่รเิวณปรมัพธิี โตะ๊หมูถ่วายเครือ่งราชสกัการะ 
หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์จุดลงนามถวายพระพร  
เป็นเงนิ 10,000 บาท 
5.) คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมประกวดคดัลายมอื 
และการแขง่ขนัเขยีนไทยใหถู้กตอ้ง 
ระดบัช ัน้ประถมศกึษาเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม  
เป็นเงนิ 4,000 บาท 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดคดัลายมอื  
ระดบัชว่งช ัน้ที ่1 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการประกวดคดัลายมอื  
ระดบัชว่งช ัน้ที ่2 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการแขง่ขนัเขยีนไทย 
ใหถู้กตอ้ง ระดบัชว่งช ัน้ที ่1 
   - คา่เงนิรางวลักจิกรรมการแขง่ขนัเขยีนไทย 
ใหถู้กตอ้ง ระดบัชว่งช ัน้ที ่2 
6.) คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ จ านวน 5 คน  
คนละ 260 บาท เป็นเงนิ 1,300 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา 
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่246 ล าดบัที ่8 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิการจดักจิกรรมสบืสาน
วฒันธรรมไทย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการอบรม
สง่เสรมิการจดักจิกรรมสบืสานวฒันธรรมไทย  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000  บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน     เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท  
จ านวน 50 คน    เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5.) คา่วสัดุอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.
2565) หน้าที ่244 ล าดบัที ่5แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

      

        
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมสง่เสรมิอนุรกัษ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่
การแสดงโขน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่การแสดงโขนสด 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆ ละ 70 บาท  
จ านวน 50 คนเป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5.) คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
 
                                                      /(ตอ่)…  
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-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่243 ล าดบัที ่1     
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมหมูบ่า้นคณุธรรมและหมูบ่า้นศีล 5 จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการสง่เสรมิหมูบ่า้นคณุธรรมและหมูบ่า้นศีล 5  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท  
จ านวน 50 คนเป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5.) คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่250 ล าดบัที ่16 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 

      

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 28,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 28,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

    
เงนิอดุหนุนจงัหวดัลพบรุีในโครงการจดังานแผน่ดนิ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

จ านวน 28,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนจงัหวดัลพบรุีในโครงการ 
จดังานแผน่ดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่292 ล าดบัที ่2 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  
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งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 10,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดัอบรมมคัคเุทศก์น้อยพพิธิภณัฑ์ 
แหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่วดัโคกหมอ้ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดัอบรมมคัคเุทศก์น้อย พพิธิภณัฑ์แหลง่เรยีนรู ้ 
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่วดัโคกหมอ้ 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงนิ 3,000 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ๆละ 25 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท จ านวน 50 คน  
เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่จดัท าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 200 บาท 
5.) คา่วสัดแุละอปุกรณ์ในการจดัอบรม เป็นเงนิ 300 บาท 
6.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
 หน้าที ่204 ล าดบัที ่1 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 9,374,000 บาท 

  
งบลงทนุ รวม 9,374,000 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 9,374,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กกลุม่บา้นนายละออ
คลา้ยทรพัย์ หมูท่ี ่9 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 314,000 บาท 

      

  - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 158 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร คดิเป็นพืน้ที ่553 ตารางเมตร  
เมตร ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่160 ขอ้ 55 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงการพืน้ฐาน 
 

      

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายคลองชลประทาน 
21 ขวา ฝั่งซา้ย หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่4 และหมูท่ี ่5 จากสะพาน
คอนกรีตเสรมิเหล็กโรงเรียนวนิิตศกึษาฯ 2 ถงึหมูท่ี ่5  
ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 3,072,000 บาท 

      

  - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร คดิเป็นพืน้ที ่5,400 ตารางเมตร  
ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1 หน้าที ่25 ล าดบัที ่2 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงการพืน้ฐาน 
 

      

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
สายหลงัรา้นครวัตาพุม่หมูท่ี ่13 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,967,000 บาท 

      

  - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 865 เมตร  
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร คดิเป็นพืน้ที ่3,460 ตารางเมตร  
ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 หน้าที ่28 ขอ้ 5 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 
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โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
สายคลองชลประทาน 1 ขวา 21 ขวา เชือ่มตอ่คลองตาป่ิน  
หมูท่ี ่11 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 966,000 บาท 

      

  - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  
ยาว 620 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร  
คดิเป็นพืน้ที ่2,170 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1 หน้าที ่27 ล าดบัที ่4 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงการพืน้ฐาน 
 

      

    
โครงการขดุลอกคลองลงุเหม็งหมูท่ี ่12 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ จ านวน 61,000 บาท 

      

  - ขนาดกวา้งเฉลีย่ 2.50 เมตร  
ยาว 1,350 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.90 เมตร  
คดิเป็นปรมิาตรดนิขุด 1,822 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน อบต.โพธิเ์กา้ตน้  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่197 ล าดบัที ่9 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงการพืน้ฐาน 
 

      

    
โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นจา่ชลถงึ
บา้นนายวรชยั หมูท่ี ่5 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 1,931,000 บาท 

      

  - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 780 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
คดิเป็นพืน้ที ่3,120 ตารางเมตร   
ไหลท่างตามสภาพพ้ืนที ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
แปลงแปลงคร ัง้ที ่1 หน้าที ่26 ล าดนัที ่3 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงการพืน้ฐาน 
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โครงการลงหนิคลุกเสรมิผวิจราจรถนนสายคลองตาป่ินฝั่งซา้ย 
หมูท่ี ่13 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 441,000 บาท 

      

  จ านวน 3 ชว่ง  
     ชว่งที ่1 ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 
     ชว่งที ่2 ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 
    ชว่งที ่3 ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร  
คดิเป็นปรมิาตรลูกรงั 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้าที ่10 ล าดบัที ่14 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

      

    
โครงการวางทอ่ระบายน ้าสายบา้นผูใ้หญห่มอ่งหมูท่ี ่8 ต าบล
โพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 211,000 บาท 

      

  -  สายบา้นผูใ้หญห่มอ่ง หมทูี ่8  

ขนาดØ0.40 ยาว 100 เมตร พรอ้มบอ่พกัฝาตระแกรง 
เหล็กทกุระยะ 10 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้าที ่14 ล าดบัที ่5 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงการพืน้ฐาน 
 

      

    
โครงการเสรมิผวิลาดยางแอสฟลัท์ตกิสายเจา้แมห่นองรีเชือ่มตอ่
ถนนเทศบาลเมอืงลพบรุ ีหมูท่ี ่1 ต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 

จ านวน 411,000 บาท 

      

  จ านวน 2 ชว่ง  
     ชว่งที ่1 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 467 เมตร 
     ชว่งที ่2 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.30 เมตร ยาว 21 เมตร  
คดิเป็นพืน้ที ่1,937.3 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565) 
เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่1 หน้าที ่24 ล าดบัที ่1  
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 47,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 47,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 37,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมและสง่เสรมิเกษตรอนิทรีย์วถิยี ั่งยืน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรม 
และสง่เสรมิเกษตรอนิทรีย์วถิยี ั่งยนื  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท  
จ านวน 60 คน เป็นเงนิ 3,000 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท  
จ านวน 60 คน เป็นเงนิ 4,200 บาท 
4.) คา่เอกสารประกอบการอบรม เป็นเงนิ 3,700 บาท  
5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท   
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ 
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561ถงึ พ.ศ.2565) 
หน้าที ่202 ล าดบัที ่2 
แผนงานการเกษตร  
งานสง่เสรมิการเกษตร 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารผลติปุ๋ ยชีวภาพ 
และฮอร์โมนสตูรตา่งๆเพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมใหค้วามรู ้
การผลติปุ๋ ยชีวภาพและฮอร์โมนสตูรตา่ง ๆ  
เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ตอบแทนวทิยากร จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600  
เป็นเงนิ 3,600 บาท 
2.) คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 2 มือ้  
จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท  เป็นเงนิ 2,500 บาท 
3.) คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ๆละ 70 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงนิ 3,500 บาท 
4.) คา่วสัดุอปุกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงนิ 1,900 บาท 
                                                        /(ตอ่)… 
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5.) คา่ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561ถงึ พ.ศ.2565) หน้าที ่203 ล าดบัที ่5 
แผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิการเกษตร   
 

    

เพือ่จา่ยเป็นโครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการสง่เสรมิอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่อบรมใหค้วามรูแ้ละจดัซื้อพนัธุ์พืช 
ตามโครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการสง่เสรมิ 
อนุรกัษ์พนัธกุรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 2232 
ลงวนัที ่7 มถิุนายน พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่279 ล าดบัที ่7 
แผนงานการเกษตร  
งานสง่เสรมิการเกษตร 
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวรหรือตามปกตมิอีายุ
การใชง้านไมย่าวนานสิน้เปลืองหมดไปหรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ จดัซื้อสารเคมปีราบศตัรูพืชและ
สตัว์ รวมท ัง้ปราบวชัพชืปุ๋ ยและวสัดุอืน่ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการเกษตร  
งานสง่เสรมิการเกษตร 
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งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการจดังานท าดดีว้ยหวัใจคนืน ้าใส 
ใหแ้มน่ ้าล าคลอง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการจดังานท าดีดว้ยหวัใจ คนืน ้าใสใหแ้มน่ ้าล าคลอง  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท  
จ านวน 55 คน     เป็นเงนิ 5,500 บาท 
2.) คา่จา้งเหมารถแบ็คโฮ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท  
เป็นเงนิ 4,000 บาท 
3.) คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา 
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่277 ล าดบัที ่2 
แผนงานการเกษตร   
งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นโครงการรว่มใจพฒันารกัษาสิง่แวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม 
โครงการรว่มใจพฒันา รกัษาสิง่แวดลอ้ม  
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1.) คา่ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500 บาท 
2.) คา่อาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 60 คนๆละ 100 บาท  
เป็นเงนิ 6,000  บาท 
3.) คา่วสัดุอปุกรณ์ อาท ิคาดเหล็ก  
ไมก้วาดแข็งเขง่ขยะ ถุงขยะด า ฯลฯ เป็นเงนิ 3,500 บาท 
สามารถถวัเฉลีย่ไดท้กุรายการตามทีจ่า่ยจรงิ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา 
และการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่276 ล าดบัที ่1 
แผนงานการเกษตร  งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกจิการประปา รวม 2,184,790 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 584,100 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 584,100 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 349,320 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานสว่นต าบล  
เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
ต าแหน่ง เจา้พนกังานการประปา  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แผนงานการพาณิชย์   
งานกจิการประปา 

      

   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 234,780 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลกูจา้งประจ า เงนิปรบัปรุงคา่จา้ง
ลูกจา้งประจ าต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวดัน ้า  
จ านวน 1 อตัรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ย 
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
แผนงานการพาณิชย์   
งานกจิการประปา  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,528,590 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 80,590 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 73,590 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  
แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 

      



229 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 7,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  
เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและเลา่เรียน  
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 490,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 340,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสอื 
เขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก คา่จ ากดัสิง่ปฏกิลู  
คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 
(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรศพ 
สือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ) คา่ธรรมเนียมตา่งๆคา่เบีย้ประกนั  
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 
*กรณีจา้งเหมาบรกิารใหถ้ือปฏบิตัติามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563   
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาปรมิาณน ้าดบิในการ
ผลติน ้าประปาในหนองฟ้าลงมนัชว่งภยัแลง้ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนั วสัด ุคา่จา้งเหมาและอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ ในการแกป้ญัหาปรมิาณน ้าทีใ่ชผ้ลติประปา 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่189 ล าดบัที ่5 
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร  
เชน่ คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร  
สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบลลูกจา้งประจ า  
และพนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบั ที ่4) พ.ศ.2561 
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบประปา 
ใหใ้ชง้านไดต้ามปกตขิององคก์ารบรหิาร 
สว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ 
-เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
และทรพัย์สนิตา่ง ๆ ใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ 
คา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา  
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 508,000 บาท 

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไป  
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 
อนัส ัน้ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน และอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ 
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
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วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายกุารใชง้าน 
ไมย่าวนาน สิน้เปลืองหมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้ เชน่ คา่น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง  
น ้ามนัดีเซล และอืน่ๆทีเ่กีย่วกบัวสัดุเช้ือเพลงิ 
และหลอ่ลืน่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่งการปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณ   
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
 

      

   
วสัดุอืน่ จ านวน 500,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอืน่ๆรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  
หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่าวนาน  
สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา 
อนัส ัน้ เกีย่วกบัระบบประปา อบต. เชน่ มเิตอร์ ทอ่น ้า  
สารสม้ คลอรีน กอ๊กน ้า และอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการประปา 
-เป็นไปตามหนงัสอืส ัง่การ ดงัน้ี 
(1)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 450,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัระบบประปาในทีส่าธารณะ 
หรืออาคาร สถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบ 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
แผนงานการพาณิชย์  
งานกจิการประปา 
 

      

  
งบลงทนุ รวม 72,100 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 72,100 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งจดหน่วยและพมิพ์ใบแจง้หน้ี
น ้าประปาและคา่ขยะ (แบบมอืถือ) จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) ระบบปฏบิตักิาร : ระบบอยา่งน้อย Android 9.0  
หรือดีกวา่ 
2.) หน่วยประมวลผล : Octa Core ความเร็ว 2.2 GHz 
หรือดีกวา่ 
3.) หน่วยความจ า : RAM 6 GB , ROM 128GB  
หรือดีกวา่  
4.) การ์ดหน่วยความจ า : microSD สงูสดุ 512 GB  
หรือดีกวา่ 
5.) WiFi : 802.11b/g/n หรือดีกวา่ 
6.) Bluetooth : Version 4.2 หรือดีกวา่ 
7.) USB : Type – c USB 2.0 หรือดีกวา่ 
8.) จอแสดงผล TFT – LCD 24 – bit (16 ลา้นส)ี  
หรือดีกวา่ 
9.) กวา้ง 6.59 น้ิว (แนวทะแยง) 
10.) ความละเอยีด 1080 x 2340 พกิเซล (391 ppi) 
- ไมป่รากฎตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกจิการประปา 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์ใบแจง้หน้ีคา่น ้า 
และคา่ขยะพกพาแบบไรส้าย จ านวน 1 เครือ่ง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) ระบบการพมิพ์ : โอนถา่ยความรอ้นโดยตรง 
2.) ความละเอยีดในการพมิพ์  : 203 dpi/8 dots mm 
3.) หน่วยความจ า (Memory) : 256MB (FLASH) ,  
128 MB (RAM) 
4.) ความเร็วในการพมิพ์สงูสดุ : 4 น้ิวตอ่วนิาท ี 
(100 มลิลเิมตร/วนิาท)ี 
5.) หน้ากวา้งในการพมิพ์ : 72 มม./2.83 น้ิว 
6.) ความยาวในการพมิพ์ : พมิพ์ตอ่เน่ือง 
7.) สามารถใชง้าน WiFi (802.11 b/g/n) และ Bluetooth 
8.) มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ USB 
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562 
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานพาณิชย์ 
งานกจิการประปา 
 

      

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อโปรแกรมส าหรบัพมิพ์ใบแจง้หน้ีคา่
น ้าประปาพรอ้มโทรศพัท์มือถือ (แอนดรอยท์) จ านวน 1 ชุด 

จ านวน 32,100 บาท 

      

  โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
1.) สามารถโหลดขอ้มลูหน่วยน ้าเขา้ – ออก ส าหรบัการพมิพ์ 
ใบแจง้หน้ีคา่น ้าประปาและคา่ขยะได ้
2.) สามารถค านวณและพมิพ์ใบแจง้หน้ีคา่น ้าประปา/ 
คา่ขยะจากเครือ่งพมิพ์ไรส้ายได ้
3.) สามารถแจง้เตือนการใชน้ ้าผดิปกตไิด ้
4.) สามารถแสดงหน้ีคา้งคา่น ้าประปาและคา่ขยะได ้
5.) สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูกบัโปรแกรมบรหิารงาน 
ประปา (เครือ่งแมข่า่ย) ได ้
6.) สามารถปรบัปรงุยอดคา้งช าระเงนิคา่น ้าประปา 
และคา่ขยะ (เครือ่งจดหน่วยน ้า) ได ้
7.) สามารถแสดงหน้ีคา้งคา่น ้าประปาและคา่ขยะได ้
- ไมป่รากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 
ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2562  
ใชร้าคาตามทอ้งตลาดแทน (ราคาทอ้งถิน่) 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกจิการประปา 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 19,467,395 บาท 

  
งบกลาง รวม 19,467,395 บาท 

   
งบกลาง รวม 19,467,395 บาท 

   
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 130,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม  
ในอตัรารอ้ยละหา้ของคา่จา้ง พรอ้มกบัหกัคา่จา้ง 
ของพนกังานจา้งสง่เป็นเงนิสมทบในอตัราเดยีวกนัดว้ย  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.  
 ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง 

      

   
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพือ่ใหลู้กจา้งไดร้บัสทิธิค์ุม้ครองกรณีประสบอนัตราย 
หรือเจ็บป่วยทพุพลภาพ ตาย  
เน่ืองจากการท างานใหแ้กน่ายจา้ง  
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 4172  
ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง 
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เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ จ านวน 15,000,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสรา้งหลกัประกนั 
 ดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุน 
การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย)ุ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิ
สงเคราะห ์เพือ่การยงัชีพ ขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 
 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่235 ล าดบัที ่1  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง 

      

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 3,500,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิาร
ทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทพุพลภาพ  
(เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะห์เบีย้ความพกิาร) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิาร 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว1994  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่235 ล าดบัที ่2  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  
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เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 48,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสนบัสนุน 
การจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  
(เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะห์ 
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิ
สงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 1994  
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2565)  
หน้าที ่235 ล าดบัที ่3  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  
 

      

   
ส ารองจา่ย จ านวน 250,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยกรณีฉุกเฉินทีม่เีหตุสาธารณภยัเกดิขึน้  
หรือกรณีการป้องกนัและยบัย ัง้กอ่นเกดิสาธารณภยั  
หรือคาดวา่จะเกดิสาธารณภยั เพือ่บรรเทาปญัหา 
ความเดือดรอ้นของประชาชนตามความเหมาะสมดุลยพนิิจ
ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั       
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คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการจราจร 
ทีป่ระชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง เชน่ การทาสตีีเสน้ 
สญัญาณไฟจราจร สามเหลีย่มหยดุตรวจ ป้ายจราจร  
ประจกโคง้จราจร กระบองไฟจราจรกรวยจราจร  
แผงก ัน้จราจร แผงพลาสตกิใสน่ ้า เสาลม้ลุกจราจรเสือ้จราจร  
ยางชะลอความเร็ว เป็นตน้  
-เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 3892  
ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562  
 แผนงานงบกลาง  
งบกลาง 
 

      

    
รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จ านวน 220,000 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิเรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุน 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด าเนินงาน 
และบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
ในระดบัทอ้งถิน่ หรือพ้ืนที ่พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการต ัง้งบประมาณของ อปท.  
เพือ่สมทบกองทนุ 2561 
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  
 

      

   
เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 304,395 บาท 

      

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0808.5/ว 2305 
 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2561  
-เป็นไปตามหนงัสอืส านกังานกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 34  
ลงวนัที ่30 กนัยายน 2562 
-หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0819.2/ว1212  
ลงวนัที ่20 เมษายน 2563  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง                      

 
    

 


