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องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบุง่คลำ้

อ ำเภอ เมอืงชยัภมู ิ  จงัหวดัชยัภมูิ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,120 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยก

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล แยกรำยละเอยีด ดงัน้ี

 (1) เงนิเดอืน นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล  ในอตัรำเดอืนละ 20,400 บำท  

จ ำนวน 12 เดอืน

 (2) เงนิเดอืน รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำเดอืนละ 11,220 บำท  

 /คน จ ำนวน 2  คน  จ ำนวน 12 เดอืน

 -ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรสว่นต ำบล      

รองนำยกองค์กำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รอง

ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557 

งบบคุลำกร 7,519,060 บำท
เงนิเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) 2,916,760 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 52,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป 11,772,635 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ของนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล     

รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแยกรำยละเอยีด ดงัน้ี

 คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำ              

เดอืนละ1,750 บำท จ ำนวน 12 เดอืน

 คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำ         

เดอืนละ 880 บำท/คน จ ำนวน  2  คน  จ ำนวน 12 เดอืน

 - ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล    

     รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557
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เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 86,400 บำท

 (1)คำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1  อตัรำ        

ในอตัรำเดอืนละ 7,200 บำท  จ ำนวน 12 เดอืน

 - ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล    

      รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษ ของนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล/รองนำยก

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล แยกรำยละเอยีด ดงัน้ี

 (1) คำ่ตอบแทนพเิศษ/นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำ                     

เดอืนละ 1,750 บำท จ ำนวน  12 เดอืน

 (2) คำ่ตอบแทนพเิศษ รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำ                

เดอืนละ 880 บำท/คน จ ำนวน 2  คน จ ำนวน 12 เดอืน

 - ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล    

     รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรกิำร

สว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557

 -พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  จ ำนวนอตัรำ

ตำมทีป่รำกฏในแผนอตัรำก ำลงัสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั) โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวจ้ ำนวน 12 เดอืน

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 210,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,602,300 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 3,107,160 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,232,000 บำท

 (1)  คำ่ตอบแทนของประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1 อตัรำ       

ในอตัรำเดอืนละ 11,220 บำท จ ำนวน 12 เดอืน

 (2) คำ่ตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1 อตัรำ         

ในอตัรำเดอืนละ 9,180 บำท จ ำนวน 12 เดอืน

 (3) คำ่ตอบแทนของคณะสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล                     

จ ำนวน 22  อตัรำ ในอตัรำเดอืนละ  7,200  บำท จ ำนวน 12 เดอืน

 (4) คำ่ตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1  อตัรำ          

ในอตัรำเดอืนละ  7,200 บำท  จ ำนวน 12 เดอืน

 - ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2557
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่รองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้ง 

- ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 

กรกฎำคม 2558   เรือ่ง ประกำศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง ก ำหนด

มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้พนกังำน  สว่นทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และ

พนกังำนจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว 

(ฉบบัที ่2)

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว

ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร

งบด ำเนินงำน 4,101,075 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไปตำมแผน

อตัรำก ำลงั รำยละเอยีด ดงัน้ี

  พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ   จ ำนวน  2  คน  

  พนกังำนจำ้งท ั่วไป จ ำนวน   7  คน 

 - พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

 - หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวนัที ่26 

สงิหำคม 2558 เรือ่งประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไป

เกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 117,420 บำท

 -  ต ำแหน่งประเภทบรหิำรทอ้งถิน่ ระดบัตน้ (ปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล) 

อตัรำ  11,200  บำท/เดอืน

 - ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ (หวัหน้ำส ำนกัปลดั) อตัรำ  3,500 บำท/

เดอืน

 - พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ,

 -  ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เรือ่งก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ขำ้รำชกำรหรือ

พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืน  ลงวนัที ่22 

เมษำยน 2547

 - หนงัสอืส ำนกังำน กจ., กท., และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 1927  ลง

วนัที ่3 กนัยำยน 2556 

  เรือ่ง ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เรือ่งมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำ

เงนิเดอืนและวธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบบั ที ่2 ) พ.ศ. 

2556

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,167,720 บำท

คำ่ตอบแทน 471,200 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 300,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ทีป่ฏบิตังิำนตำมหน้ำทีป่กตโิดย

ลกัษณะงำนสว่นใหญต่อ้งปฏบิตังิำนในทีต่ ัง้ส ำนกังำนและไดป้ฏบิตังิำนนัน้นอก

เวลำรำชกำรนอกทีต่ ัง้ส ำนกังำน หรือโดยลกัษณะงำนปกตติอ้งปฏบิตังิำนในลกัษณะ

เป็นผลดัหรือกะ และไดป้ฏบิตังิำนนัน้นอกผลดัหรือกะของตนและให้หมำยควำม

รวมถงึเงนิคำ่ตอบแทนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก

เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำกที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่

17 พ.ย. 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทน

กำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

คำ่เชำ่บำ้น 91,200 บำท

- เพือ่จำ่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั

ประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่ 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น

กรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่ให้เป็น

รำยจำ่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- หนงัสอืส ำนกังำน กจกท และ ก อบต ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวนัที ่9 มกรำคม 

0559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิกำรก ำหนด

เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี

- หนงัสอืส ำนกังำน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272 ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2559 

เรือ่งหำรือกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยเพือ่กำรพฒันำเพือ่ขอเสนอขอรบักำรประเมนิ

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลกำรปฏบิตัริำชกำร

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

 

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลมสีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น

ระเบยีบ/หนงัสอืส ั่งกำร

- ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้น ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตลุำคม 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิกำรเกีย่วกบักำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำกำรสว่น

ทอ้งถิน่หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.2/ว 0679 ลงวนัที ่6 กมุภำพนัธ์ 2561 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบิตัใินกำรจดัขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่เขำ้พกัอำศยัในทีพ่กั

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551  แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 

2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562

 

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 70,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 1,000,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร ให้แก ่ผูบ้รหิำร พนกังำนเทศบำล และ

ลูกจำ้งประจ ำ ทีม่สีทิธไิด้

ระเบยีบ/หนงัสอืส ั่งกำร

- ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำของบตุร

พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 และหนงัสอืกรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ 

ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิ

บ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน 

- หนงัสอืกระทวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2559 

เรือ่ง กำรเบกิเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุร 

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2559 

เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิ บ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน  หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

คำ่ใชส้อย 2,325,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่คำ่รบัวำรสำร ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บเลม่หนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื 

ถำ่ยเอกสำรในกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ, แผนพฒันำทอ้งถิน่ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ, คำ่

เชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำร,คำ่จำ้งเหมำให้ผูร้บัจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็น

กำรประกอบดดัแปลงซอ่มแซมตอ่เตมิ เสรมิสรำ้งวสัด ุครุภณัฑ์หรือทีด่นิ

สิง่กอ่สรำ้ง และอยู่ในควำมรบัผดิชอบของ อบต. เชน่ คำ่จำ้งส ำรวจตรวจสอบ 

ออกแบบ คำ่เบีย้ประกนัภยัทรพัย์สนิ คำ่จำ้งเหมำ สบูน ้ำ คำ่ก ำจดัปฏกิลูมลูฝอย 

คำ่บรกิำรก ำจดัปลวก คำ่จำ้งเหมำ ดดูสว้ม คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ เครือ่งขยำยเสยีง เวที 

คำ่จำ้งแบกหำมสมัภำระ คำ่จำ้งสถำนทีท่ิง้ขยะ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรงัวดัสอบเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งทีป่รกึษำหรือประเมนิองค์กร คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงและดแูลเว็บไซต์ รวมถงึ

คำ่บรกิำรตดิต ัง้โทรศพัท์หรือคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั  ฯลฯ 

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นมำกที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวำคม 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 2561 

เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำประกนัภยัทรพัย์สนิของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพิธีกำร 60,000 บำท
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คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ 

ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ 

คำ่ลงทะเบยีนตำ่ง ๆ ฯลฯ 

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล เพือ่จำ่ยเป็น 

คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่ของขวญั คำ่พมิพ์เอกสำร และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนื่องใน

กำรเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คำ่บรกิำรดว้ย และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยเกีย่วกบั

กำรรบัรองหรือตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคลทีม่ำนิเทศตรวจเยีย่มหรือทศันศกึษำ 

ฯลฯ โดยต ัง้จำ่ยตำมเกณฑ์หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง

วนัที ่28 กรกฎำคม 2548 ในอตัรำไมเ่กนิปีละรอ้ยละ 1 ของรำยไดจ้รงิใน

ปีงบประมำณทีล่ว่งมำโดยไมร่วมรำยไดเ้งนิอดุหนุน เงนิกู ้เงนิจำ่ยขำดสะสม และ

เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิ 

-หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 2548 

เรือ่ง กำรต ัง้งบประมำณและกำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่รบัรองหรือคำ่เล้ียงรบัรองของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คำ่เล้ียงรบัรอง

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมกำรหรือ

คณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแตง่ต ัง้ตำมกฎหมำยเพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร เครือ่งดืม่

ตำ่ง ๆ เครือ่งใชใ้นกำรล้ียงรบัรอง และคำ่บรกิำรอืน่ ๆ ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยทีเ่กีย่วกบั

กำรเล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมกำรหรือ

คณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตำมกฎหมำย 

-หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 

2548 เรือ่งกำรต ัง้งบประมำณและกำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่รบัรองหรือคำ่เล้ียงรบัรองของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้่ำยในกำรเลือกต ัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรือกำรเลือกต ัง้ซอ่ม 500,000 บำท

คำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในฝึกอบรม และกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561
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คำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชำ้ดอกไม ้และพวงมำลำ ส ำหรบัพิธีกำรวนัส ำคญัตำ่งๆ

 ตำมวำระโอกำสทีจ่ ำเป็นและมคีวำมเหมำะสม ฯลฯ

5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่พำนพุม่ดอกไม้ พำนประดบัพุม่ดอกไม ้พำนพุม่เงนิพุม่ทอง กรวย

ดอกไม ้พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเขำ้ดอกไม ้หรือพวงมำลำ ส ำหรบัวำงอนุสำวรีย์

หรือใชใ้นกำรจดังำน กำรจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตใินวโรกำศตำ่ง ๆ 

- หนงัสอืกระทรวงกำรคลงั ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวนัที ่16 กนัยำยน 2553

- หนงัสอื กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2530

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต ัง้  ก ำหนด รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชำสมัพนัธ์ 

รณรงค์ หรือกำรให้ขอ้มลูขำ่วสำรแกป่ระชำชน

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0890.4/ว3992 ลงวนัที ่2 ตลุำคม 

2556

- หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0890.4/468 ลงวนัที ่17 

มกรำคม 2556

โครงกำรเทดิทูนสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 200,000 บำท

โครงกำรจ้ำงนกัเรียน นกัศกึษำ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรขบัเคลือ่นกำรจดัท ำ

แผนพฒันำทอ้งถิน่  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน 

คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร 

คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 99 

ล ำดบัที ่6

โครงกำรขบัเคลื่อนกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรขบัเคลือ่นกำรจดัท ำ

แผนพฒันำทอ้งถิน่  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน 

คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร 

คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 98  

ล ำดบัที ่ 5
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเทดิทนูสถำบนั

พระมหำกษตัรย์ิ  ประจ ำปปีงบประมำณ 2563 เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด

กำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร

ส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุ

วทิยำกร,  คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 98  

ล ำดบัที ่ 3

คำ่วสัดุ 904,875 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 200,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนตำมปกติ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2553

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชแ้ละรกัษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548

โครงกำรปลูกจติส ำนึก คณุธรรม จรยิธรรม ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ

คอร์ปช ั่น

50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกจติส ำนึก คณุธรรม 

จรยิธรรมในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติคอรปัช ั่น  เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิ

เปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วสัดุ  เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ช้

บรรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร, คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 98 

ล ำดบัที ่ 1
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดุ

อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ

ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้

สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิรำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่

ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ ไมโครโฟน ขำต ัง้ไมโครโฟน หวัแรงไฟฟ้ำ 

เครือ่งวดักระแสไฟฟ้ำ เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้ำ มำตรส ำหรบัตรวจวงจรไฟฟ้ำ 

เครือ่งประจุไฟ ฟิวส์ เทปพนัสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขดัรดั

สำยไฟฟ้ำ ปล ัก๊ไฟฟ้ำ สวติซ์ไฟฟ้ำ หลอดวทิยุทรำนซติเตอร์ และชิน้สว่นวทิยุ ลูก

ถว้ยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มฟูวิง่ คอยส์คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก

เกอร์ สำยอำกำศหรือเสำอำกำศ ส ำหรบัวทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จำนรบัสญัญำณ

ดำวเทยีม ดอกล ำโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตำ่ง ๆ แผงบงัคบัทำงไฟ ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง 

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

- หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่ง กำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดสุ ำนกังำน ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลืองทีใ่ชใ้นกำร

ปฏบิตังิำนของ อบต. เชน่ กระดำษ หมกึ ดนิสอ ปำกกำ ยำงลบ น ้ำยำลบค ำผดิเทป

กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมกึ น ้ำหมกึปรนิท์ เทป 

เครือ่งคดิเลขขนำดเล็ก เครือ่งเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้

บรรทดัเหล็ก กรรไกร เกำ้อี้พลำสตกิ ตรำยำง น ้ำดืม่ ส ำหรบับรกิำรประชำชนใน

ส ำนกังำน ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 24,875 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึ

รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของที่

ใชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยที่

ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 

ตำมตวัอยำ่งกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ ครุภณัฑ์ ประกอบ

หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที2่7 

มถินุำยน 2559 อำทเิชน่ หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มดี ถงุ ถำด แกว้

น ้ำ จำนรอง ผงซกัฟอก สบู ่น ้ำยำดบักลิน่ แปรง ไมก้วำด เขง่ มุง้ ผำ้ปทูีน่อน ปลอก

หมอน หมอน ถว้ยชำม ชอ้นสอ้ม กระจกเงำ โอง่น ้ำ ทีน่อนกระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำ

น ้ำมนั เตำรีด เครือ่งบดอำหำร เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้ำ เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้ำ 

หมอ้ไฟฟ้ำ รวมถงึหมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำ กระตกิน ้ำรอ้น กระตกิน ้ำแข็ง ถงัแกส๊ เตำ ผำ้

ห่ม ผำ้ปโูตะ๊ น ้ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชน ฯลฯ

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

วสัดกุอ่สรำ้ง 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดอุปุกรณ์

ประกอบและอะไหล่ รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุง

วสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทใีชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิรำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ ไมต้ำ่ง ๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม เลือ่ย 

ขวำน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนำดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่ สวำ่น โถ

สว้ม อำ่งลำ่งมอื รำวพำดผำ้ น ้ำมนัทำไม ้ทนิเนอร์ สปีนูซีเมนต์ ทรำย อฐิหรือ

ซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สงักะสี ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทำสี ปนูขำว ทอ่น ้ำและ

อปุกรณ์ประปำ ทอ่ตำ่ง ๆ ทอ่น ้ำบำดำล ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

- หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 80,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2562  14:46:17

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดสุิน้เปลือง รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระ

พรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ แกส๊หุง

ตม้ น ้ำมนัเช้ือเพลงิ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนักำ๊ด น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเตำ น ้ำมนัจำรบี 

น ้ำมนัเครือ่ง ถำ่น กำ๊ส ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพนัธ์ 2562 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดยุำนพำหนะ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดุ

อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ

ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทใีชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้

สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิรำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่

ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ ไขควง ประแจ แมแ่รง กญุแจปำกตำย กญุแจ

เลือ่น คมีลอ๊ค ลอ๊คเกยีร์ ลอ๊คคลตัซ์ กระจกโคง้มน ลอ๊คพวงมำลยั สญัญำณไฟ

กระพรบิ สญัญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น ้ำมนัเบรก น๊อตและสกรู 

สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ ชุดเกยีร์รถยนต์ 

เบรก ครชั พวงมำลยั สำยพำนใบพดั หมอ้น ้ำ หวัเทยีน แบตเตอรี ่จำนจำ่ย ลอ้ ถงั

น ้ำมนั ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจกัรยำน ตลบัลูกปืน กระจกมองขำ้งรถยนต์ กนัชน

รถยนต์ เข็มขดัรถยนต์ ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

- หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น 400,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2562  14:46:17

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนคำ่ไฟฟ้ำ 250,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดคุงทน รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ 

ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซม

บ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่

วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึ

ขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive ) เทปบนัทกึขอ้มลู 

(ReelMzgneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tapr) หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ส ำหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดำษตอ่เนื่อง สำยเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่

กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 

Board) เมมโมรีช่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet 

Feeder) เมำส์ (Mouse) พรนิเตอรืสวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switch Box) เครือ่ง

กระจำยสญัญำณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet 

Card,Lan Card, Anti Virus Card , Sound Card ) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและ

บนัทกึขอ้มลู แบบตำ่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)แบบฮำร์ดดสิก์ (Haed 

Disk) แบบซีดรีอม (CD –ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

คำ่สำธำรณูปโภค 400,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดโุฆษณำ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึรำยจำ่ย

เพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทใีชใ้น

กำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้ง

ช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ ขำต ัง้กลอ้ง ขำต ัง้เขยีนภำพ กลอ่งและระวงิใสฟิ่ล์ม

ภำพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใสก่ลอ้งถำ่ยรูป พูก่นั ส ีกระดำษเขยีน

โปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีก่ำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพ (ภำพยนตร์

,วีดโีอเทป แผน่ซีดี) รูปสหีรือขำวด ำทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อดัขยำย ภำพถำ่ยดำวเทยีม 

ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

- หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดคุอมพิวเตอร์ 80,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2562  14:46:17

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยคำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในทีส่ำธำรณะ รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้ม

กนั เชน่ คำ่บรกิำร คำ่ภำษี ในกจิกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพนัธ์ 2562 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยคำ่ไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิ, คำ่ดวงตรำไปรษณีย์ , คำ่เชำ่ตูไ้ปรษณีย์ , 

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบ

อเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกจิกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 15,000 บำท
- เพือ่เป็นคำ่โทรศพัท์ รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ให้มำซึง่บรกิำรดงักลำ่ว และคำ่ใชจ้ำ่ยที่

เกดิขึน้เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร เชน่ กำรเชำ่เครือ่งคำ่เชำ่เลขหมำยโทรศพัท์ คำ่บ ำรุง

คูส่ำยโทรศพัท์ ฯลฯ ในกจิกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยคำ่น ้ำประปำในส ำนกังำนหรือทีส่ำธำรณะรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่อ้งช ำระ

พรอ้มกนั เชน่ คำ่บรกิำร คำ่ภำษี ในกจิกำรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท
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ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

คำ่จดัซ้ือเครื่องถำ่ยเอกสำรระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) 100,000 บำท

งบลงทุน 127,500 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 127,500 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม เชน่ คำ่โทรภำพ (โทรสำร) คำ่เท

เลกซ์ คำ่วทิยุตดิตำมตวั คำ่วทิยุสือ่สำร คำ่สือ่สำรผำ่นดำวเทยีม คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบั

กำรใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึอนิเทอร์เน็ตกำร์ดและคำ่สือ่สำรอืน่ ๆ เชน่ คำ่

เคเบิล้ทวีี คำ่เชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทยีม เป็นตน้ และให้หมำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ย

เพือ่ให้ไดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

-หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

คำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 22,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต  จ ำนวน 1 ตวั

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร  

พ.ศ. 2553

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งถำ่ยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว – ด ำ) จ ำนวน 1 

เครือ่ง   ควำมเร็ว 20 แผน่ตอ่นำที

โดยมคีณุลกัษณะ

 1)  ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดควำมเร็วข ัน้ต ่ำ

 2)  เป็นระบบมลัตฟิงัก์ช ั่น

 3)  เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมกึผง ยอ่-ขยำยได้

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร  

พ.ศ. 2553

คำ่จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด  4  ฟุต 5,500 บำท
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รวม

 1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 *(จอแสดงภำพขนำดไม่

น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 2 เครือ่ง   รำคำเครือ่งละ  22,000.-บำท   จ ำนวนเงนิ 44,000.-บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 (จอ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน ดงัน้ี

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) โดยมี

ควำมเร็วสญัญำณนำฬกิำ พ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่

สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสงู จ ำนวน 1 

หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มหีน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB 

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ 

ดงัน้ี 1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยควำมจ ำ ขนำด

ไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ 2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกั

ในกำรแสดงภำพ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB 

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวำ่ ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- มDีVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวน ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์ 

ศนูย์ชว่ยเหลือประชำชน 25,000 บำท

 

เงนิอุดหนุน 25,000 บำท

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบเงนิอุดหนุน 25,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ตอบแทนรำยเดอืน เงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,717,000 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 1,350,000 บำท

งำนบรหิำรงำนคลงั 2,931,608 บำท

งบบคุลำกร 1,717,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่รองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้ง 

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542, หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง

วนัที ่1 กรกฎำคม 2558  เรือ่ง ประกำศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง 

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง 

และ พนกังำนจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพ

ช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) และระเบยีบ

   กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวขำ้รำชกำรและ

ลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร

งบด ำเนินงำน 1,147,608 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไปตำมแผน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 25,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภท วชิำกำร 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 300,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ทีป่ฏบิตังิำนตำมหน้ำทีป่กตโิดย

ลกัษณะงำนสว่นใหญต่อ้งปฏบิตังิำนในทีต่ ัง้ส ำนกังำนและไดป้ฏบิตังิำนนัน้นอก

เวลำรำชกำรนอกทีต่ ัง้ส ำนกังำน หรือโดยลกัษณะงำนปกตติอ้งปฏบิตังิำนในลกัษณะ

เป็นผลดัหรือกะ และไดป้ฏบิตังิำนนัน้นอกผลดัหรือกะของตนและให้หมำยควำม

รวมถงึเงนิคำ่ตอบแทนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำร

ปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559,และ

หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำกที ่มท 0808.2/ว 2409 

 ลงวนัที ่17 พ.ย. 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิ

ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559 

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั

ประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่ 

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่

ให้เป็นรำยจำ่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557,หนงัสอืส ำนกังำน 

กจกท และ ก อบต ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวนัที ่9 มกรำคม 0559 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี

และหนงัสอืส ำนกังำน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272 ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2559 

เรือ่งหำรือกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยเพือ่กำรพฒันำเพือ่ขอเสนอขอรบักำรประเมนิ

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลกำรปฏบิตัริำชกำร

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำรผูร้บัผดิชอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรงำนพสัดภุำครฐั อำท ิเชน่ บคุคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือจำ้ง บคุคล

หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งทีป่รกึษำ บคุคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

จำ้งออกแบบหรือควบคมุกอ่สรำ้ง 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที ่

6 กนัยำยน 2561 หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำร,

ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบกำร เรือ่งหลกัเกณฑ์

และวธีิกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้ง ลงวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2560 และ

ประกำศ(ชือ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) เรือ่ง หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอตัรำกำร

เบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำร

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

คำ่ตอบแทน 250,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 150,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจ่ำยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร ให้แก ่ผูบ้รหิำร พนกังำนเทศบำล และ

ลูกจำ้งประจ ำ ทีม่สีทิธไิด้

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำ

ของบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 และหนงัสอืกรมบญัชีกลำง 

ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน  2559 เรือ่ง ประเภทและ

อตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน , หนงัสอืกระทวงมหำดไทย ที ่มท 

0809.3/ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2559 เรือ่ง กำรเบกิเงนิ สวสัดกิำร

เกีย่วกบักำรศกึษำบตุร และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง

วนัที ่9 สงิหำคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน 

หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

คำ่ใชส้อย 704,608 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลมสีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้น  ของขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

  และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตลุำคม 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ วธีิกำรเกีย่วกบักำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำกำร

สว่นทอ้งถิน่หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง, หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่

มท 0808.2/ว 0679 ลงวนัที ่6 กมุภำพนัธ์ 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิ ปฏบิตัิ

ในกำรจดัขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่เขำ้พกัอำศยัในทีพ่กัขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551  แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั

ที ่3) พ.ศ. 2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

คำ่ใชจ้่ำยเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัวำรสำร ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บเลม่หนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื ถำ่ย

เอกสำรในกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ, แผนพฒันำทอ้งถิน่ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ, คำ่เชำ่

เครือ่งถำ่ยเอกสำร,คำ่จำ้งเหมำให้ผูร้บัจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นกำร

ประกอบดดัแปลงซอ่มแซมตอ่เตมิ เสรมิสรำ้งวสัด ุครุภณัฑ์หรือทีด่นิสิง่กอ่สรำ้ง 

และอยู่ในควำมรบัผดิชอบของ อบต. เชน่ คำ่จำ้งส ำรวจตรวจสอบ ออกแบบ คำ่เบีย้

ประกนัภยัทรพัย์สนิ คำ่จำ้งเหมำ สบูน ้ำ คำ่ก ำจดัปฏกิลูมลูฝอย คำ่บรกิำรก ำจดั

ปลวก คำ่จำ้งเหมำ ดดูสว้ม คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ เครือ่งขยำยเสยีง เวที คำ่จำ้งแบกหำม

สมัภำระ คำ่จำ้งสถำนทีท่ิง้ขยะ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรงัวดัสอบเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งทีป่รกึษำหรือประเมนิองค์กร คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงและดแูลเว็บไซต์ รวมถงึ

คำ่บรกิำรตดิต ัง้โทรศพัท์หรือคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั  ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นมำกที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง

วนัที ่9 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่, ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542,ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำกำร พ.ศ. 

2553 , หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 

2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค และระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
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คำ่ใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในฝึกอบรม และกำร

เขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และ

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ 

ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ 

คำ่ลงทะเบยีนตำ่ง ๆ ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2558 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

คำ่วสัดุ 190,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 80,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนตำมปกติ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชแ้ละรกัษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชง้ำนแผนทีภ่ำษีเพือ่เตรียมควำมพรอ้มเขำ้สู่

พระรำชบญัญตัภิำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งและประยุกต์ใชข้อ้มลูสำรสนเทศทำง

384,608 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชง้ำน

แผนทีภ่ำษีเพือ่เตรียมควำมพรอ้มเขำ้สูพ่ระรำชบญัญตัภิำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง

และประยุกต์ใชข้อ้มลูสำรสนเทศทำงภมูศิำสตร์ ( GIS )

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วสัดุ  

เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำร

ฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร,  คำ่ของ

สมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและ

กำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557, ระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และพระรำชบญัญตัภิำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

พ.ศ. 2562
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดโุฆษณำ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึรำยจำ่ย

เพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทใีชใ้น

กำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้ง

ช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ ขำต ัง้กลอ้ง ขำต ัง้เขยีนภำพ กลอ่งและระวงิใสฟิ่ล์ม

ภำพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใสก่ลอ้งถำ่ยรูป พูก่นั ส ีกระดำษเขยีน

โปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีก่ำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพ (ภำพยนตร์

,วีดโีอเทป แผน่ซีดี) รูปสหีรือขำวด ำทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อดัขยำย ภำพถำ่ยดำวเทยีม 

ฯลฯ

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542, ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ.2553,

 หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ,หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ และ

หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดคุอมพิวเตอร์ 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดสุ ำนกังำน ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลืองทีใ่ชใ้นกำร

ปฏบิตังิำนของ อบต. เชน่ กระดำษ หมกึ ดนิสอ ปำกกำ ยำงลบ น ้ำยำลบค ำผดิเทป

กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมกึ น ้ำหมกึปรนิท์ เทป 

เครือ่งคดิเลขขนำดเล็ก เครือ่งเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้

บรรทดัเหล็ก กรรไกร เกำ้อี้พลำสตกิ ตรำยำง น ้ำดืม่ ส ำหรบับรกิำรประชำชนใน

ส ำนกังำน ฯลฯ

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2553 และหนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนว

ทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณ

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
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-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดคุงทน รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ 

ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซม

บ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่

วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึ

ขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive ) เทปบนัทกึขอ้มลู 

(Reel MzgneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tapr) หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ส ำหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดำษตอ่เนื่อง สำยเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่

กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 

Board) เมมโมรีช่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet 

Feeder) เมำส์ (Mouse) พรนิเตอรืสวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switch Box) เครือ่ง

กระจำยสญัญำณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet 

Card,Lan Card, Anti Virus Card , Sound Card ) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและ

บนัทกึขอ้มลู แบบตำ่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)แบบฮำร์ดดสิก์ (Haed 

Disk) แบบซีดรีอม (CD –ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542, ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 2553,

หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่, หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ และหนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำร
คำ่สำธำรณูปโภค 3,000 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส ำหรบัประมวลผล แบบที ่1 44,000 บำท

งบลงทุน 67,000 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 67,000 บำท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 3,000 บำท

- เพือ่จำ่ยคำ่ไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิ, คำ่ดวงตรำไปรษณีย์ , คำ่เชำ่ตูไ้ปรษณีย์ , 

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบ

อเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกจิกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
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- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภำยในเครือ่งเดยีวกนั 

- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จำก

โรงงำนผูผ้ลติ 

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรบักระดำษ A4 ไมน้่อยกวำ่ 27 หน้ำตอ่นำที 

(ppm) หรือ 8 ภำพตอ่ นำที (ipm) 

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์สสี ำหรบักระดำษ A4 ไมน้่อยกวำ่ 15 หน้ำตอ่นำท ี

(ppm) หรือ 5 ภำพตอ่นำที (ipm) 

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-ส)ี ได ้

- มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุไมน้่อยกวำ่ 1,200x600 dpi 

- มถีำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 

- สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรไดท้ ัง้สแีละขำวด ำ

- สำมำรถท ำส ำเนำไดส้งูสดุไมน้่อยกวำ่ 99 ส ำเนำ

- สำมำรถยอ่และขยำยได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อย กวำ่ 1 ชอ่ง หรือ สำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือขำ่ยไรส้ำย 

Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 100 แผน่ 

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

คำ่จดัซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที ่2 15,000 บำท

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) โดยมี

ควำมเร็วสญัญำณนำฬกิำ พ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่

สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสงู จ ำนวน 1 

หน่วย - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มหีน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory 

รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB  - มหีน่วยประมวลผลเพือ่

แสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี  1) เป็นแผงวงจร

เพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยควำมจ ำ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB 

หรือ 2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง 

แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดง

ภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ 3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ี

ควำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 

GB - มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 

4 GB  - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวำ่ ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB จ ำนวน 

1 หน่วย - ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ 

จ ำนวน ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดกีวำ่ ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง - มแีป้นพมิพ์และเมำส์ - มจีอแสดงภำพขนำดไมน้่อย

กวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

 
คำ่จดัซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพิมพ์ (lnk 

Tank Printer)

8,000 บำท
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- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์ส ำหรบักระดำษ A4 ไมน้่อยกวำ่ 38 หน้ำตอ่นำท ี(ppm) 

- สำมำรถพมิพ์เอกสำรกลบัหน้ำอตัโนมตัไิด ้

- มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน้่อยกวำ่ 128 MB 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวน ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง หรือสำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือขำ่ย

ไรส้ำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 250 แผน่ 

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคภียั 985,160 บำท

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 258,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไปตำมแผน

เงนิเดอืนพนกังำน 413,160 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ตอบแทนรำยเดอืน เงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิเดอืน และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  จ ำนวน 1 

อตัรำ

-พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  จ ำนวนอตัรำ

ตำมทีป่รำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 61-63 โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวจ้ ำนวน 12 เดอืน

งบบคุลำกร 705,160 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 705,160 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 60,000 บำท

งบด ำเนินงำน 280,000 บำท

คำ่ตอบแทน 60,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 34,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่รองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้ง 

- ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 

กรกฎำคม 2558  เรือ่ง ประกำศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง ก ำหนด

มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้พนกังำน  สว่นทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และ

พนกังำนจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว 

(ฉบบัที ่2)

 - ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว

ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร
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- เพือ่จำ่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั

ประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่ 

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่

ให้เป็นรำยจำ่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557,หนงัสอืส ำนกังำน 

กจกท และ ก อบต ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวนัที ่9 มกรำคม 0559 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี

และหนงัสอืส ำนกังำน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272 ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2559 

เรือ่งหำรือกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยเพือ่กำรพฒันำเพือ่ขอเสนอขอรบักำรประเมนิ

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลกำรปฏบิตัริำชกำร

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำรผูร้บัผดิชอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรงำนพสัดภุำครฐั อำท ิเชน่ บคุคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือจำ้ง บคุคล

หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งทีป่รกึษำ บคุคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

จำ้งออกแบบหรือควบคมุกอ่สรำ้ง 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที ่

6 กนัยำยน 2561 หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำร,

ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบกำร เรือ่งหลกัเกณฑ์

และวธีิกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้ง ลงวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2560 และ

ประกำศ(ชือ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) เรือ่ง หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอตัรำกำร

เบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำร

คำ่วสัดุ 20,000 บำท

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท

โครงกำรจดัต ัง้ อปพร. ประจ ำปีงบประมำณ 2563 200,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดัต ัง้ อปพร.ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกจิกำรอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน  

พ.ศ.2553

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 101  ล ำดบัที ่1

คำ่ใชส้อย 200,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ
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งบบคุลำกร 1,523,230 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,523,230 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิประเภทวสัดสุิน้เปลืองรำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระ

พรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ ถงั

ดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ ฯลฯ

 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

 ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

 หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

 หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

 หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 2,124,930 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดวุทิยำศำสตร์ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึ

รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของที

ใชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยที่

ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ 

ชุดเครือ่งผำ่ตดัทีว่ำงกรวยแกว้ กระบอกตวง เบำ้หลวม หูฟงั(Stethoscope) เปล

หำมคนไข ้คมีถอนฟนั เครือ่งวดัน ้ำฝน ถงัเก็บเช้ือเพลงิ เครือ่งนึ่งเครือ่งมอื

วทิยำศำสตร์ ส ำลีและผำ้พนัแผล เวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมภีณัฑ์ 

ออกซเิจน น ้ำยำตำ่ง ๆ เลือดสำยยำง ลูกยำง หลอดแกว้ ลวดเชือ่มเงนิ ถงุมอื 

กระดำษกรอง จุกตำ่งๆ สตัว์เล้ียงเพือ่กำรทดลองวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ หลอด

เอกซเรย์ ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

 หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

 หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดเุครื่องดบัเพลงิ 10,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 21,300 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 542,200 บำท
-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ตอบแทนรำยเดอืน เงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิเดอืน และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  จ ำนวน  2  

อตัรำ

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542   โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวจ้ ำนวน 12 เดอืน
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เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภท วชิำกำร 

อ ำนวยกำร บรหิำร ดงัน้ี

- ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ (ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ)   อตัรำ  

3,500 บำท/เดอืน

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542 ,ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เรือ่งก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ขำ้รำชกำรหรือ

พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืนลงวนัที่ 22 

เมษำยน 2547 และหนงัสอืส ำนกังำน กจ., กท., และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0809.3/ว 1927  ลงวนัที ่3 กนัยำยน 2556  เรือ่ง ประกำศ กจ., กท., และ ก.

อบต. เรือ่งมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืนและ

ประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบบั ที ่2 ) พ.ศ. 2556

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำน โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวจ้ ำนวน 12 เดอืน 

ตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ขำ้รำชกำรหรือ

พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 

เมษำยน 2547 และหนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 

28 ลงวนัที ่16 กมุภำพนัธ์ 2548 เรือ่งแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำรเบกิจำ่ยเงนิ

คำ่ตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืน (กำรก ำหนดให้ขำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่น

ทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไปไดร้บัเงนิเดอืนคำ่ตอบแทนเป็นรำยเดอืนเทำ่กบัอตัรำเงนิ

ประจ ำต ำแหน่ง และ ประกำศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก ำหนดมำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของ

องค์กรปกรองสว่นทอ้งถิน่ ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2)

งบด ำเนินงำน 601,700 บำท

คำ่ตอบแทน 110,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจ้ำง 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่รองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้ง 

- โดยปฏบิตัติำมตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542 , หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง

วนัที ่1 กรกฎำคม 2558  เรือ่ง ประกำศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ

ก.อบต. เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้พนกังำนสว่น

ทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่กำร

ครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) และระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 905,730 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไปตำมแผน

อตัรำก ำลงั รำยละเอยีด ดงัน้ี

 พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ   จ ำนวน  3  คน  

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 

และหนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวนัที ่26 

สงิหำคม 2558 เรือ่งประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไป

เกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำท
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คำ่ใชส้อย 245,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรให้แก่ ผูบ้รหิำร พนกังำนเทศบำล และ

ลูกจำ้งประจ ำ ทีม่สีทิธไิด้

- โดยปฏบิตัติำมตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบั

กำรศกึษำของบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 และหนงัสอื

กรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2559 

เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน , หนงัสอืกระทวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2559 เรือ่ง กำรเบกิเงนิ

สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุร และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและ

คำ่เลำ่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

- เพือ่จำ่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั

ประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่ 

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่

ให้เป็นรำยจำ่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557,หนงัสอืส ำนกังำน 

กจกท และ ก อบต ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวนัที ่9 มกรำคม 0559 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี

และหนงัสอืส ำนกังำน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272 ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2559 

เรือ่งหำรือกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยเพือ่กำรพฒันำเพือ่ขอเสนอขอรบักำรประเมนิ

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลกำรปฏบิตัริำชกำร

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำรผูร้บัผดิชอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรงำนพสัดภุำครฐั อำท ิเชน่ บคุคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือจำ้ง บคุคล

หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งทีป่รกึษำ บคุคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

จำ้งออกแบบหรือควบคมุกอ่สรำ้ง 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที ่

6 กนัยำยน 2561 หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำร,

ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบกำร เรือ่งหลกัเกณฑ์

และวธีิกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้ง ลงวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2560 และ

ประกำศ(ชือ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) เรือ่ง หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอตัรำกำร

เบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมกำร

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 100,000 บำท
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รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

รำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร 60,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล เพือ่จำ่ยเป็น 

คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่ของขวญั คำ่พมิพ์เอกสำร และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนื่องใน

กำรเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คำ่บรกิำรดว้ย และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยเกีย่วกบั

กำรรบัรองหรือตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคลทีม่ำนิเทศตรวจเยีย่มหรือทศันศกึษำ 

ฯลฯ โดยต ัง้จำ่ยตำมเกณฑ์หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง

วนัที ่28 กรกฎำคม 2548 ในอตัรำไมเ่กนิปีละรอ้ยละ 1 ของรำยไดจ้รงิใน

ปีงบประมำณทีล่ว่งมำโดยไมร่วมรำยไดเ้งนิอดุหนุน เงนิกู ้เงนิจำ่ยขำดสะสม และ

เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิ 

-โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 

กรกฎำคม 2548 เรือ่ง กำรต ัง้งบประมำณและกำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่รบัรองหรือคำ่

เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่คำ่รบัวำรสำร ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บเลม่หนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื 

ถำ่ยเอกสำรในกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ, แผนพฒันำทอ้งถิน่ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ, คำ่

เชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำร,คำ่จำ้งเหมำให้ผูร้บัจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็น

กำรประกอบดดัแปลงซอ่มแซมตอ่เตมิ เสรมิสรำ้งวสัด ุครุภณัฑ์หรือทีด่นิ

สิง่กอ่สรำ้ง และอยู่ในควำมรบัผดิชอบของ อบต. หรือคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะ

เดยีวกนั ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นมำกที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง

วนัที ่9 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ , ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542,ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำกำร พ.ศ. 

2553 , หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 

2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค และระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ 

ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ 

คำ่ลงทะเบยีนตำ่ง ๆ ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2558 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

รำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมันำ 60,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนตำมปกติ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2553

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชแ้ละรกัษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548

คำ่วสัดุ 158,700 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 8,700 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดุ

วสัดสุ ำนกังำน 60,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดสุ ำนกังำน ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลืองทีใ่ชใ้นกำร

ปฏบิตังิำนของ อบต. เชน่ กระดำษ หมกึ ดนิสอ ปำกกำ ยำงลบ น ้ำยำลบค ำผดิเทป

กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมกึ น ้ำหมกึปรนิท์ เทป 

เครือ่งคดิเลขขนำดเล็ก เครือ่งเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้

บรรทดัเหล็ก กรรไกร เกำ้อี้พลำสตกิ ตรำยำง น ้ำดืม่ ส ำหรบับรกิำรประชำชนใน

ส ำนกังำน ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดโุฆษณำ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึรำยจำ่ย

วสัดกุอ่สรำ้ง 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดอุปุกรณ์
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-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดคุงทน รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ 

ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซม

บ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่

วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึ

ขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive ) เทปบนัทกึขอ้มลู 

(Reel MzgneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tapr) หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ส ำหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดำษตอ่เนื่อง สำยเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่

กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 

Board) เมมโมรีช่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet 

Feeder) เมำส์ (Mouse) พรนิเตอรืสวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switch Box) เครือ่ง

กระจำยสญัญำณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet 

Card,Lan Card, Anti Virus Card , Sound Card ) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและ

บนัทกึขอ้มลู แบบตำ่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)แบบฮำร์ดดสิก์ (Haed 

Disk) แบบซีดรีอม (CD –ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

- เพือ่จำ่ยคำ่น ้ำประปำในส ำนกังำนหรือทีส่ำธำรณะรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่อ้งช ำระ

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 3,000 บำท

- เพือ่จำ่ยคำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในทีส่ำธำรณะ รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้ม

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 10,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 88,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 65,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,038,867 บำท

คำ่ใชส้อย 628,800 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม เชน่ คำ่โทรภำพ (โทรสำร) คำ่เท

เลกซ์ คำ่วทิยุตดิตำมตวั คำ่วทิยุสือ่สำร คำ่สือ่สำรผำ่นดำวเทยีม คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบั

กำรใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึอนิเทอร์เน็ตกำร์ดและคำ่สือ่สำรอืน่ ๆ เชน่ คำ่

เคเบิล้ทวีี คำ่เชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทยีม เป็นตน้ และให้หมำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ย

เพือ่ให้ไดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร

 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

 ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

 หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษำ 1,554,867 บำท

- เพือ่เป็นคำ่โทรศพัท์ รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ให้มำซึง่บรกิำรดงักลำ่ว และคำ่ใชจ้ำ่ยที่

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 10,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยบรหิำรสถำนศกึษำ (คำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียน) 25,800 บำท
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-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งแบบนกัเรียน

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง

วนัที ่16 มถินุำยน 2552 ,หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว

1658 ลงวนัที ่22 มนีำคม 2559 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.บุง่คลำ้   หน้ำที ่ 

90  ล ำดบัที ่2 

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยบรหิำรสถำนศกึษำ (คำ่จดักำรเรียนกำรสอนเงนิรำยหวั) 144,500 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียน

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง

วนัที ่16 มถินุำยน 2552 ,หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว

1658 ลงวนัที ่22 มนีำคม 2559 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.บุง่คลำ้   หน้ำที ่ 

90  ล ำดบัที ่1

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยบรหิำรสถำนศกึษำ (คำ่เครื่องแบบนกัเรียน) 18,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อปุกรณ์กำรเรียน

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรสถำนศกึษำ(คำ่อำหำรกลำงวนั ศพด.อบต.บุง่คลำ้) 416,500 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่หนงัสอืเรียน

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง

วนัที ่16 มถินุำยน 2552 ,หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว

1658 ลงวนัที ่22 มนีำคม 2559 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.บุง่คลำ้   หน้ำที ่ 

90  ล ำดบัที ่ 4

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยบรหิำรสถำนศกึษำ (คำ่อุปกรณ์กำรเรียน) 12,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดักำรเรียนกำรสอนรำยหวั

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง

วนัที ่16 มถินุำยน 2552 ,หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว

1658 ลงวนัที ่22 มนีำคม 2559 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.บุง่คลำ้   หน้ำที ่ 

90  ล ำดบัที ่3 

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้่ำยบรหิำรสถำนศกึษำ (คำ่หนงัสือเรียน) 12,000 บำท

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 410,067 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนั ศพด. (อบต.บุง่คลำ้)

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว1918 ลง

วนัที ่16 มถินุำยน 2552 ,หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว

1658 ลงวนัที ่22 มนีำคม 2559 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.บุง่คลำ้   หน้ำที ่ 

90  ล ำดบัที ่ 6

คำ่วสัดุ 410,067 บำท
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งบเงนิอุดหนุน 516,000 บำท

เงนิอุดหนุน 516,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่อำหำรเสรมิ(นม) รวมถงึรำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ 

เชน่ คำ่ขนสง่ เป็นตน้ ตำมตวัอยำ่ง กำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยสิง่ของทีจ่ดัเป็น

วสัด ุครุภณัฑ์ ประกอบหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 อำท ิเชน่ นม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

งบบคุลำกร 180,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 180,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่อำหำรกลำงวนัเด็กนกัเรียน รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่

วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ เป็นตน้ ตำมตวัอยำ่ง กำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยสิง่ของทีจ่ดัเป็น

วสัด ุครุภณัฑ์ ประกอบหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 อำท ิเชน่ วสัดปุระกอบอำหำร ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ,ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2553และหนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 

เรือ่งรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่,หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนว

ทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณ

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 774,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรอำหำรกลำงวนัโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 516,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 144,000 บำท

 

งบด ำเนินงำน 354,000 บำท

คำ่ตอบแทน 144,000 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 180,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ตอบแทนรำยเดอืน เงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิเดอืน และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  จ ำนวน  1  

อตัรำ

- พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  จ ำนวนอตัรำ

ตำมทีป่รำกฏในแผนอตัรำก ำลงั โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยไวจ้ ำนวน 12 เดอืน

คำ่ใชส้อย 210,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ
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โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ 40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคพษิ

สนุขับำ้  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน คำ่กระเป๋ำ

หรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 82  ล ำดบัที ่ 2

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำร

วำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 

ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 82  ล ำดบัที ่ 1

เงนิอดุหนุนเอกชน

โครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 240,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 240,000 บำท

เงนิอุดหนุน 240,000 บำท

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคเอดส์ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรค

เอดส์  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน คำ่กระเป๋ำ

หรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 82  ล ำดบัที ่ 3



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2562  14:46:17

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เงนิเดอืนพนกังำน 667,320 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ตอบแทนรำยเดอืน เงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิเดอืน และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  จ ำนวน 2 

อตัรำ

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542   ค ำนวณต ัง้จำ่ยไวจ้ ำนวน 12 เดอืน

งบบคุลำกร 963,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 963,000 บำท

อดุหนุนโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563

- เพือ่จำ่ยเพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนให้กบัคณะกรรมกำรหมูบ่ำ้น 

จ ำนวนเงนิ  20,000.-บำท

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

-หนงัสอื ที ่มท 0810.5/ว1745  ลงวนัที ่31 สงิหำคม 2560 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทำงกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงนิอดุหนุน

ท ั่วไปดำ้นสำธำรณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.

2565 ) หน้ำที ่ 87  ล ำดบัที ่ 1

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์ 1,407,100 บำท

งบด ำเนินงำน 335,000 บำท

คำ่ตอบแทน 135,000 บำท

คำ่ตอบแทนพนกังำนจ้ำง 253,680 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไปตำมแผน

อตัรำก ำลงั รำยละเอยีด ดงัน้ี

  พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  จ ำนวน  1  คน  

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 

และหนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวนัที ่26 

สงิหำคม 2558 เรือ่งประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไป

เกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภท  อ ำนวยกำร

ทอ้งถิน่ ดงัน้ี

- ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ (ผูอ้ ำนวยกำรกองสวสัดกิำรสงัคม)   อตัรำ  

3,500  บำท/เดอืน

- โดยปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542 ,ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เรือ่งก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ขำ้รำชกำรหรือ

พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืนลงวนัที่ 22 

เมษำยน 2547 และหนงัสอืส ำนกังำน กจ., กท., และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0809.3/ว 1927  ลงวนัที ่3 กนัยำยน 2556  เรือ่ง ประกำศ กจ., กท., และ ก.

อบต. เรือ่งมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืนและ

ประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบบั ที ่2 ) พ.ศ. 2556

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 80,000 บำท

เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี(โบนสั)
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คำ่เชำ่บำ้น 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลมสีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ทีป่ฏบิตังิำนตำมหน้ำทีป่กตโิดย

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัวำรสำร ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บเลม่หนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื ถำ่ย

เอกสำรในกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ, แผนพฒันำทอ้งถิน่ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ, คำ่เชำ่

เครือ่งถำ่ยเอกสำร,คำ่จำ้งเหมำให้ผูร้บัจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นกำร

ประกอบดดัแปลงซอ่มแซมตอ่เตมิ เสรมิสรำ้งวสัด ุครุภณัฑ์หรือทีด่นิสิง่กอ่สรำ้ง 

และอยู่ในควำมรบัผดิชอบของ อบต. เชน่ คำ่จำ้งส ำรวจตรวจสอบ ออกแบบ คำ่เบีย้

ประกนัภยัทรพัย์สนิ คำ่จำ้งเหมำ สบูน ้ำ คำ่ก ำจดัปฏกิลูมลูฝอย คำ่บรกิำรก ำจดั

ปลวก คำ่จำ้งเหมำ ดดูสว้ม คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ เครือ่งขยำยเสยีง เวที คำ่จำ้งแบกหำม

สมัภำระ คำ่จำ้งสถำนทีท่ิง้ขยะ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรงัวดัสอบเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งทีป่รกึษำหรือประเมนิองค์กร คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงและดแูลเว็บไซต์ รวมถงึ

คำ่บรกิำรตดิต ัง้โทรศพัท์หรือคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั  ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นมำกที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง

วนัที ่9 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ , ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 , ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำกำร พ.ศ. 

2553 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 

มนีำคม 2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

คำ่ใชส้อย 120,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรให้แก่ ผูบ้รหิำร  พนกังำนสว่นทอ้งถิน่ 

และลูกจำ้งประจ ำทีม่สีทิธไิด้

- โดยปฏบิตัติำมตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบั

กำรศกึษำของบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 และหนงัสอื

กรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2559 

เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน , หนงัสอืกระทวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2559 เรือ่ง กำรเบกิเงนิ

สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุร และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและ

คำ่เลำ่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ 40,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร 50,000 บำท
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วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดโุฆษณำ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึรำยจำ่ย

วสัดสุ ำนกังำน 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดสุ ำนกังำน ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลืองทีใ่ชใ้นกำร

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนตำมปกติ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2553

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชแ้ละรกัษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548

คำ่วสัดุ 80,000 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

คำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศขนำด 12,000  บทียีู  จ ำนวน  1  เครือ่ง 24,200 บำท

งบลงทุน 109,100 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 109,100 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดคุงทน รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ 

ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซม

บ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่

วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึ

ขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive ) เทปบนัทกึขอ้มลู 

(Reel MzgneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tapr) หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ส ำหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดำษตอ่เนื่อง สำยเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่

กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 

Board) เมมโมรีช่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet 

Feeder) เมำส์ (Mouse) พรนิเตอรืสวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switch Box) เครือ่ง

กระจำยสญัญำณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet 

Card,Lan Card, Anti Virus Card , Sound Card ) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและ

บนัทกึขอ้มลู แบบตำ่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)แบบฮำร์ดดสิก์ (Haed 

Disk) แบบซีดรีอม (CD –ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

- เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศขนำด 12,000 บทียีู จ ำนวน 1 เครือ่ง

1 ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไมต่ ่ำกวำ่ 12,000 บทียีู

2 รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมคำ่ตดิต ัง้

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร  

พ.ศ. 2553

คำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศขนำด 36,000 บทียีู จ ำนวน  1  เครือ่ง 55,400 บำท
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- เพือ่จดัซ้ือโซฟำ จ ำนวน 1 ชุด

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร  

พ.ศ. 2553

คำ่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั 2,500 บำท

- เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศขนำด 36,000 บทียีู จ ำนวน 1 เครือ่ง

1 ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไมต่ ่ำกวำ่ 36,000 บทียีู

2 รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมคำ่ตดิต ัง้

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร  

พ.ศ. 2553

คำ่จดัซ้ือโซฟำ 5,000 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,488,200 บำท

งบบคุลำกร 947,400 บำท

คำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 22,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 (จอ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน ดงัน้ี

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) โดยมี

ควำมเร็วสญัญำณนำฬกิำ พ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่

สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสงู จ ำนวน 1 

หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มหีน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB 

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ 

ดงัน้ี 1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยควำมจ ำ ขนำด

ไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ 2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกั

ในกำรแสดงภำพ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB 

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวำ่ ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- มDีVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวน ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์ 

- มจีอแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย

- เพือ่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ ำนวน 1 ตวั

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร  

พ.ศ. 2553

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 947,400 บำท
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-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภท วชิำกำร 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 108,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน คำ่ตอบแทนรำยเดอืน เงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 785,400 บำท

คำ่ตอบแทน 182,000 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่รองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้ง 

- โดยปฏบิตัติำมตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2542,หนงัสอื ส ำนกังำน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง

วนัที ่1 กรกฎำคม 2558  เรือ่ง ประกำศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง 

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้พนกังำน สว่นทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง 

และพนกังำนจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพ

ช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) และระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิเพิม่กำร

ครองชีพช ั่วครำวขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร

งบด ำเนินงำน 407,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไปตำมแผน
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร ให้แก ่ผูบ้รหิำร พนกังำนเทศบำล และ

ลูกจำ้งประจ ำ ทีม่สีทิธไิด้

- โดยปฏบิตัติำมตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบั

กำรศกึษำของบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 และหนงัสอื

กรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน  2559 

เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน , หนงัสอืกระทวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2559 เรือ่ง กำรเบกิเงนิ

 สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุร และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและ

คำ่เลำ่เรียน หรือหนงัสอืส ั่งกำรตำ่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง

คำ่ใชส้อย 110,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลมสีทิธเิบกิคำ่เชำ่บำ้น

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั

คำ่เชำ่บำ้น 72,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 35,000 บำท
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คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ 

ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ 

คำ่ลงทะเบยีนตำ่ง ๆ ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2558 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัวำรสำร ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บเลม่หนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื ถำ่ย

เอกสำรในกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ, แผนพฒันำทอ้งถิน่ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ, คำ่เชำ่

เครือ่งถำ่ยเอกสำร,คำ่จำ้งเหมำให้ผูร้บัจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งซึง่มใิชเ่ป็นกำร

ประกอบดดัแปลงซอ่มแซมตอ่เตมิ เสรมิสรำ้งวสัด ุครุภณัฑ์หรือทีด่นิสิง่กอ่สรำ้ง 

และอยู่ในควำมรบัผดิชอบของ อบต. เชน่ คำ่จำ้งส ำรวจตรวจสอบ ออกแบบ คำ่เบีย้

ประกนัภยัทรพัย์สนิ คำ่จำ้งเหมำ สบูน ้ำ คำ่ก ำจดัปฏกิลูมลูฝอย คำ่บรกิำรก ำจดั

ปลวก คำ่จำ้งเหมำ ดดูสว้ม คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ เครือ่งขยำยเสยีง เวที คำ่จำ้งแบกหำม

สมัภำระ คำ่จำ้งสถำนทีท่ิง้ขยะ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรงัวดัสอบเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งทีป่รกึษำหรือประเมนิองค์กร คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงและดแูลเว็บไซต์ รวมถงึ

คำ่บรกิำรตดิต ัง้โทรศพัท์หรือคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั  ฯลฯ 

- โดยปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นมำกที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง

วนัที ่9 ธนัวำคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ , ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำกำร พ.ศ. 

2553 ,หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีำคม 

2561 เรือ่งหลกัเกณฑ์และอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภคและระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำประกนัภยัทรพัย์สนิขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่วสัดุ 115,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 5,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใชง้ำนตำมปกติ

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , ระเบยีบกระกำรคลงั วำ่

ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 2553 และ

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชแ้ละรกัษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ 25,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมัมนำ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในฝึกอบรม และกำร

เขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และ

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ

เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัที ่

3) พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561
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- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดอุปุกรณ์

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดุ

วสัดกุอ่สรำ้ง 40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดสุ ำนกังำน ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลืองทีใ่ชใ้นกำร

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 15,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดคุงทน รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ประกอบ 

ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ ปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซม

บ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่

วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึ

ขอ้มลู อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive ) เทปบนัทกึขอ้มลู 

(Reel MzgneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tapr) หวัพมิพ์หรือแถบ

พมิพ์ส ำหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดำษตอ่เนื่อง สำยเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่

กรองแสง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 

Board) เมมโมรีช่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet 

Feeder) เมำส์ (Mouse) พรนิเตอรืสวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switch Box) เครือ่ง

กระจำยสญัญำณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet 

Card,Lan Card, Anti Virus Card , Sound Card ) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและ

บนัทกึขอ้มลู แบบตำ่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)แบบฮำร์ดดสิก์ (Haed 

Disk) แบบซีดรีอม (CD –ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ

- โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , ระเบยีบ

กระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร พ.ศ. 

2553 ,หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 

เรือ่งรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ,หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนว

ทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณ  และ

หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
งบลงทุน 133,800 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดโุฆษณำ ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึรำยจำ่ย

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดสุิน้เปลือง รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระ

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

คำ่จดัซ้ือช ัน้เก็บแฟ้ม 4 ช ัน้ 40 ชอ่ง จ ำนวน  3  ตู้ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือช ัน้เก็บแฟ้ม 4 ช ัน้ 40 ชอ่ง จ ำนวน 3 ตู ้โดยมคีณุลกัษณะ

คำ่จดัซ้ือเกำ้อี้ผูบ้รหิำรหุม้หนงั สดี ำ  จ ำนวน  1  ตวั 6,500 บำท

1) เกำ้อี้ผูบ้รหิำรหุม้หนงั สดี ำ จ ำนวน 1 ตวั   รำคำ  6,500.-บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 133,800 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

คำ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร 15 ลิน้ชกั  จ ำนวน  1 ตู้ 5,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือกลอ้งระดบั ขนำดก ำลงัขยำย 30 เทำ่   จ ำนวน 1 ชุด  ขนำด

ก ำลงัขยำย 30 เทำ่

- เป็นกลอ้งชนิดอตัโนมตัพิรอ้มขำต ัง้

- กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภำพต ัง้ตรงตำมธรรมชำติ

- มกี ำลงัขยำยไมน้่อยกวำ่ 30 เทำ่

- ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำงของเลนส์ปำกกลอ้งไมน้่อยกวำ่ 35 มลิลเิมตร

- ขนำดควำมกวำ้งของภำพทีเ่ห็นในระยะ 100 เมตร ไมน้่อยกวำ่ 2.30 เมตร หรือ 

1 องศำ 20 ลปิดำ

- ระยะมองเห็นภำพชดัใกลส้ดุไมเ่กนิ 2 เมตร

- คำ่ตวัคณูคงที่ 100

- มรีะบบอตัโนมตัโิดยใช้ Compensator ทีม่ชีว่งกำรท ำงำนของระบบอตัโนมตัิ

ไมน้่อยกวำ่ + / - 12 ลปิดำ

- ควำมละเอยีดในกำรท ำระดบัในระยะ 1 กโิลเมตร ไมเ่กนิ + / - 1.5 มลิลเิมตร

- ควำมไวของระดบัน ้ำฟองกลมไมเ่กนิกวำ่ 10 ลปิดำ ตอ่ 2 มลิลเิมตร หรือไวกวำ่

- มจีำนองศำอำ่นมมุรำบ 360 องศำ มขีดีก ำกบัทกุๆ       1 องศำ

- ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำงของจำนองศำไมน้่อยกวำ่ 80 มลิลเิมตร

- อำ่นคำ่มมุโดยตรงไมเ่กนิ 1 องศำ

- อำ่นคำ่มมุโดยประมำณไมเ่กนิ 6 ลปิดำ

- ตอ้งไดร้บัประกำศนียบตัร ISO 9001 

- อปุกรณ์ประกอบดว้ย

      1.มกีลอ่งบรรจุกลอ้งกนัสะเทอืนได้

      2.มขีำต ัง้กลอ้งเลือ่นขึน้ลงได ้พรอ้มลูกดิง่และสำย 1 ชุด

      3.มฝีำครอบเลนส์

      4.มชุีดเครือ่งมอืปรบัแกป้ระจ ำกลอ้ง

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

คำ่จดัซ้ือกลอ้งระดบั ขนำดก ำลงัขยำย 30 เทำ่ จ ำนวน  1  ชุด 34,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร 15 ลิน้ชกั (สเีทำ) จ ำนวน 1 ตู ้โดยมี

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน ดงัน้ี

- เป็นตูเ้อกสำรขนำด 15 ลิน้ชกั มขีนำด 375x457x1312 ซม.

- โครงตูท้ ำจำกเหล็กแผน่หนำไมน้่อยกวำ่ 0.6 มลิลเิมตรพบัและเชือ่ม,อำร์คขึน้

โครงตู้

- หน้ำลิน้ชกัท ำจำกเหล็กแผน่หนำไมน้่อยกวำ่ 0.5 มลิลเิมตรพบัและอำร์คขึน้รูป

- ลิน้ชกัล็อคดว้ยระบบกญุแจและสำมำรถล็อคอตัโนมตัิ

- มอืจบัเป็นพลำสตกิฉีดขึน้รูป มโีลโกบ้รษิทั พรอ้มทีเ่สยีบกำร์ดมคีวำมคงทน

แข็งแรง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวล แบบที ่1 22,000 บำท

ลอ้วดัระยะ 10 กม. จ ำนวน 2 อนั 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือลอ้วดัระยะ 10 กม. จ ำนวน 2 อนั  โดยมคีณุลกัษณะ 

 ดงัน้ี

        - ลอ้วดัระยะเสน้ผำ่นศนูย์กลำง 318 มม. น ้ำหนกัเบำ ใชง้ำนสะดวก คลอ่งตวั

        - จำนลอ้และดำ้มจบั/ดำ้มถอืพลำสตกิ ABS แกนโลหะอยำ่งดี

 -  ระยะทำงทีว่ดัไดส้งูสดุ 10,000 เมตร หรือ 10 กโิลเมตร

 -  ตวัเลขวดัระยะทำงเป็นแบบลำน

 -  ขนำดสนิคำ้ (กวำ้ง x ลกึ x สงู) : 31.8 ? 14 ? 103 ซม. / อนั

 -  ขนำดสนิคำ้จดัเก็บในกระเป๋ำ (กวำ้ง x ลกึ x สงู) : 36?15?56 ซม. 

ไมส้ตำ๊ฟ อลูมเินียม แบบชกั 4 เมตร จ ำวน  2 อนั 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือไมส้ตำ๊ฟ อลูมเินียม แบบชกั 4 เมตร จ ำนวน  2  อนั  โดยมี
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งำนไฟฟ้ำถนน 192,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 192,000 บำท

คำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (lnkjet Printer) ส ำหรบักระดำษขนำด A3 6,300 บำท

 -เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet  Printer)  ส ำหรบักระดำษขนำด 

A3  โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน ดงัน้ี

- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำ ส ำหรบักระดำษขนำด A4 ไมน้่อยกวำ่ 30 หน้ำ

ตอ่นำที(ppm) หรือ 10.2 ภำพตอ่นำที (ipm) 

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสสี ำหรบักระดำษขนำด A4 ไมน้่อยกวำ่ 17 หน้ำตอ่

นำที(ppm) หรือ 8.1 ภำพตอ่นำที (ipm) 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 100 แผน่ 

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom

3) เครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 เครือ่ง   รำคำ 5,800.- บำท

- เพือ่จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 1kVA จ ำนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ

พ้ืนฐำน ดงัน้ี

- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 1kVA (600 Watt) 

- มกี ำลงัส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15  นำที 

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 *(จอแสดงภำพขนำดไม่

น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 (จอ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน ดงัน้ี

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) โดยมี

ควำมเร็วสญัญำณนำฬกิำ พ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่

สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสงู จ ำนวน 1 

หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มหีน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB 

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ 

ดงัน้ี 1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยควำมจ ำ ขนำด

ไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ 2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกั

ในกำรแสดงภำพ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB 

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวำ่ ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- มDีVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวน ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์ 

อดุหนุนกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคจงัหวดัชยัภุูม ิ(จำกบำ้นนำยมดุ จ ำเรญิจติ - บำ้นนำง

สะพงั  หมูท่ี ่2     ควำมยำว  140.00 เมตร

72,000 บำท

เงนิอุดหนุน 192,000 บำท

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

อดุหนุนกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคจงัหวดัชยัภมู ิโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ (จำก

บำ้นนำงอรทยั - บำ้นนำยสวน  พนัหลำ้  หมูท่ี ่2   ควำมยำว 130.00 เมตร

120,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคด ำเนินโครงกำรขยำยเขต

ไฟฟ้ำแรงต ่ำ สำยจำกบำ้นนำงอรทยั  - บำ้นนำยสวน  พนัหลำ้

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

- หนงัสอื มท ดว่นทีส่ดุ มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุำยน 2559 เรือ่ง 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

  เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- หนงัสอื มท ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  0808.2/ว 1618 ลงวนัที ่12 มนีำคม 2562 เรือ่ง 

แบบบนัทกึขอ้ตกลงกำรรบัเงนิ

  อดุหนุนส ำหรบัรฐัวสิำหกจิ

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 

2565 ) หน้ำที ่ 104  ล ำดบัที ่ 2

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคด ำเนินโครงกำรขยำยเขต

ไฟฟ้ำแรงต ่ำ

สำยจำกบำ้นนำยมดุ  จ ำเรญิจติ - บำ้นนำงสะพงั 

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

- หนงัสอื มท ดว่นทีส่ดุ มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุำยน 2559 เรือ่ง 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

  เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- หนงัสอื มท ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  0808.2/ว 1618 ลงวนัที ่12 มนีำคม 2562 เรือ่ง 

แบบบนัทกึขอ้ตกลงกำรรบัเงนิ

  อดุหนุนส ำหรบัรฐัวสิำหกจิ

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 

2565 ) หน้ำที ่ 104  ล ำดบัที ่ 3

โครงกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำล 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำง

ถนนในชว่งเทศกำล ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 100 ล ำดบั  1

คำ่ใชส้อย 490,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 490,000 บำท

งบด ำเนินงำน 490,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมสง่เสรมิหมูบ่ำ้นตน้แบบในกำรบรหิำรจดัขยะ 30,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2562  14:46:17

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรอบรมเยำวชนร่วมใจตำ้นภยัยำเสพตดิ 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมเยำวชนรว่มใจตำ้นภยั

ยำเสพตดิ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำร

วำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 

ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  ล ำดบัที.่..............

หน้ำที ่.............

โครงกำรสง่เสรมิพฒันำศกัยภำพผูน้ ำชุมชน คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ สมำชกิสภำทอ้งถิน่

 พนกังำนสว่นทอ้งถิน่

300,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสง่เสรมิพฒันำศกัยภำพผูน้ ำ

ชุมชน คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ สมำชกิสภำทอ้งถิน่ พนกังำนสว่นทอ้งถิน่  ประจ ำปี

งบประมำณ 2563  เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุ เครือ่ง

เขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม 

คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร,  คำ่ของสมนำคณุใน

กำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ13

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  ล ำดบัที.่........หน้ำที ่........

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมสง่เสรมิหมูบ่ำ้น

ตน้แบบในกำรบรหิำรจดัขยะ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่วสัด ุอปุกรณ์  

เครือ่งเขยีน คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม 

คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที่

จ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  ล ำดบัที.่..............

หน้ำที ่.............

โครงกำรอบรมสรำ้งงำนสรำ้งอำชีพผูสู้งอำยุ ผูด้อ้ยโอกำศ ผูพ้ิกำรและกลุ่มสตรี 30,000 บำท
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รวม

รวม

รวม
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คำ่ใชส้อย 80,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 80,000 บำท

งบด ำเนินงำน 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอบรมสรำ้งงำนสรำ้งอำชีพ

ผูส้งูอำยุ ผูด้อ้ยโอกำศ ผูพ้กิำรและกลุ่มสตรี  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่ คำ่

วสัด ุอปุกรณ์  เครือ่งเขยีน คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำร

ฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  ล ำดบัที.่..............

หน้ำที ่.............

คำ่ใชส้อย 50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

โครงกำรปนัยิม้สรำ้งสขุสำยใยสูผุู่ส้งูอำยุ 80,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปนัยิม้สรำ้งสขุสำยใยสู่

ผูส้งูอำยุ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำร

ฝึกอบรม คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร

ส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุ

วทิยำกร,  คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเทดิทนูสถำบนั

พระมหำกษตัรย์ิ  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำร

ฝึกอบรม คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร

ส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุ

วทิยำกร,  คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ.2561-2565 ) ล ำดบัที.่..หน้ำที ่....

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

โครงกำรแขง่ขนักฬีำทอ้งถิน่สมัพนัธ์ 50,000 บำท
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คำ่ใชส้อย 60,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ 60,000 บำท

งบด ำเนินงำน 60,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำระหวำ่ง  อปท 

เชน่ คำ่เชำ่หรือคำ่เตรียมสนำมแขง่ขนั คำ่อปุกรณ์กฬีำ คำ่ตอบแทนเจำ้หน้ำที่

ประจ ำสนำม คำ่ตอบแทนเจำ้หน้ำทีจ่ดักำรแขง่ขนักฬีำ คำ่ตอบแทนกรรมกำร

ตดัสนิ คำ่จดัท ำป้ำยชือ่หรือทมีผูเ้ขำ้รว่มแขง่ขนัและหรือคำ่จดัท ำเกยีรตหิรือประกำศ

เกยีรตคิณุ คำ่โลห่รือถว้ยรำงวลั ทีม่อบให้ผูช้นะกำรแขง่ขนั เพือ่เป็นกำรประกำศ

เกยีรตคิณุ เงนิหรือรำงวลั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ เชน่ กำรจดัพธีิเปิด - ปิดกำรแขง่ขนักฬีำ 

ริว้ขบวน กฬีำสำธติ คำ่เวชภณัฑ์และอปุกรณ์เวชภณัฑ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัสถำนที่ 

เชน่ คำ่สถำนทีจ่ดังำน คำ่เชำ่หรือคำ่บรกิำรวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจดังำน  รวม

คำ่ตดิต ัง้และคำ่ร้ือถอน คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั คำ่จำ้งเหมำท ำ

ควำมสะอำด คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตกแตง่ จดัสถำนที ่คำ่สำธำรณูโภคตำ่ง ๆ คำ่เชำ่หรือ

คำ่บรกิำรรถสขุำ ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำรจดักำร

แขง่ขนักฬีำ และกำรสง่นกักฬีำเขำ้รว่มแขง่ขนักฬีำขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน  กำร

จดักำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นกักฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 

2561-2564 ) หน้ำที ่ 93  ล ำดบัที ่ 3

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 5,391,500 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 5,391,500 บำท

งบลงทุน 5,391,500 บำท

โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณีงำนบญุเดอืนหกงำนเจำ้พ่อพญำแล 60,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี

งำนบญุเดอืนหกงำนเจำ้พ่อพญำแล ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ. 2553

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 93  ล ำดบัที ่ 1

1) โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นนำงพมิพ์ทอง - บำ้นนำงกติมิำ

 สขุส ำรำญ)

310,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้ง โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นนำง

พมิพ์ทอง - บำ้นนำงกติมิำ สขุส ำรำญ) – ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 141.00 

เมตร หนำ 0.15 เมตร

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 69   ล ำดบัที ่ 11
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3) โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั (สำยศำลำกำญจนำภเิษก) หมูท่ี ่6

 -  วำงทอ่ระบำย คสล. ช ัน้ 3 ขนำด ? 1.00?1.00 เมตร จ ำนวน 26.00 ทอ่น พรอ้ม

186,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั (สำยศำลำกำญจนำ

ภเิษก) หมูท่ี ่6ขนำดกวำ้ง 2.00 เมตร ยำว 200 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.80 เมตร  

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 72   ล ำดบัที ่ 33

2) โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยนำนำงประนอม - ล ำห้วยหลวั) หมู่

ที ่7

167,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยนำนำง

ประนอม - ล ำห้วยหลวั) หมูท่ี ่7 - ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 78.00 เมตร หนำ 

0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 73   ล ำดบัที ่ 45

6)โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ Asphaltic Concrete (สำยหน้ำวดั

สมัพนัธมติร - ล ำห้วยหลวั) หมูท่ี ่5

284,000 บำท

5)โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. พรอ้มฝำปิด (สำยศำลตำปู่  - ถนนลำดยำง)

หมูท่ี ่9

324,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. พรอ้มฝำปิด (สำย

ศำลตำปู่  - ถนนลำดยำง) หมูท่ี ่9 - ขนำดกวำ้ง 0.40 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.25-0.40 

เมตร ยำว 252.00 เมตร

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 75   ล ำดบัที ่ 62

4)โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. พรอ้มฝำปิด (สำยจำกรำ้นคำ้กองทนุหมูบ่ำ้น - 

บำ้นนำยบญุมำ) หมูท่ี ่8

233,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล. พรอ้มฝำปิด (สำย

จำกรำ้นคำ้กองทนุหมูบ่ำ้น - บำ้นนำยบญุมำ) หมูท่ี ่8 - ขนำดกวำ้ง 0.40 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 0.25-0.40 เมตร ยำว 119.00 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 74   ล ำดบัที ่ 48
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ Asphaltic 

Concrete (สำยหน้ำวดัสมัพนัธมติร - ล ำห้วยหลวั) หมูท่ี ่5 - เสรมิผวิจรำจร Ac 

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 202 เมตร หนำ 0.04 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 72   ล ำดบัที ่ 31

9)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยจำกบำ้นนำยสรุพล ยิม้เสงีย่ม - 

ทำงลำดยำง)  หมูท่ี ่12

400,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยจำกบำ้น

นำยสรุพล ยิม้เสงีย่ม - ทำงลำดยำง) หมูท่ี ่12 - ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 

177.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 76   ล ำดบัที ่ 70

8)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยจำกถนนลำดยำง - ล ำห้วยหลวั)  

หมูท่ี ่4

357,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยจำก

ถนนลำดยำง - ล ำห้วยหลวั) หมูท่ี ่4 – ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 162.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 70  ล ำดบัที ่ 19

7)โครงกำรปรบัปรุงตอ่เตมิอำคำรห้องครวั

 - ขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร  หรือมพ้ืีนทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวำ่ 72.00 

78,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงตอ่เตมิอำคำรห้องครวั - ขนำดกวำ้ง 

6.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 77 ล ำดบัที ่ 74

10)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยนำนำงค ำเขยีน ใจปิต ิ- ไรน่ำง

อภยัมณี) หมูท่ี ่9

76,000 บำท
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12)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยบำ้นนำงใกลรุ้่ง แกว้ชยัภมู ิ- 

บำ้นนำงอม้ พงษ์สมบนูณ์)  หมูท่ี ่8

167,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นนำง

ใกลรุ้่ง แกว้ชยัภมู ิ- บำ้นนำงอม้ พงษ์สมบนูณ์) หมูท่ี ่8 - ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร 

ยำว 78.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 73  ล ำดบัที ่ 47

11)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยโนนหนิแห่ - หนองสมัพนัธ์) 

จ ำนวน 2 ชว่ง  หมูท่ี ่11

400,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยโนนหนิ

แห ่- หนองสมัพนัธ์) จ ำนวน 2 ชว่ง หมูท่ี ่11 - ชว่งที ่1 ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร 

ยำว 127.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร - ชว่งที ่2 ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 

19.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 76   ล ำดบัที ่ 67

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยนำนำงค ำ

เขยีน ใจปิต ิ- ไรน่ำงอภยัมณี) หมูท่ี ่9 - ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 44.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 75   ล ำดบัที ่ 61

14)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยบำ้นนำยหนูคดิ - บำ้นนำงรุ่งทพิย์

 ใจสบำย)

89,000 บำท

13)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยบำ้นนำยบญุกอง-บำ้นนำยแซว)

หมูท่ี ่5

37,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นนำย

บญุกอง-บำ้นนำยแซว) หมูท่ี ่5 - ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร หนำ 

0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 71   ล ำดบัที ่ 30
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15)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  (สำยหน้ำวดัสมัพนัธมติร - บำ้นนำง

สำยบวั) หมูท่ี ่5

78,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยหน้ำวดั

สมัพนัธมติร - บำ้นนำงสำยบวั) หมูท่ี ่5 – ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 36.00 

เมตร หนำ 0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 71  ล ำดบัที ่ 29

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยบำ้นนำย

หนูคดิ - บำ้นนำงรุ่งทพิย์ ใจสบำย) – ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 54.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 69   ล ำดบัที ่ 12

18) โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงเพือ่กำรเกษตร (สำยบำ้นนำยบำ้นนำยพวง 

จ ำเรญิจติ - กองทนุหมูบ่ำ้น) หมูท่ี ่7

233,000 บำท

17) โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงเพือ่กำรเกษตร (สำยนำนำงสวุจติร วงษ์นรำ - 

ถนน คสล.บำ้นนำยพชิติ) หมูท่ี ่4

43,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงเพือ่กำรเกษตร (สำยนำ

นำงสวุจติร วงษ์นรำ - ถนน คสล.บำ้นนำยพชิติ) หมูท่ี ่4 – ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร 

ยำว 610.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 70   ล ำดบัที ่ 20

16)โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยนำนำงสนีุย์ ชูสกลุ - หนองระเรงิ)

หมูท่ี ่10 

399,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยนำนำง

สนีุย์ ชูสกลุ - หนองระเรงิ) หมูท่ี ่10 - ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 182.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 76   ล ำดบัที ่ 65
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงเพือ่กำรเกษตร (สำยบำ้น

นำยบำ้นนำยพวง จ ำเรญิจติ - กองทนุหมูบ่ำ้น) หมูท่ี ่7 - ปรบัปรุงเสรมิดนิ ขนำด

กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 1,090.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 73   ล ำดบัที ่ 42

21) โครงกำรปรบัปรุงทำงลำดส ำหรบัคนพกิำร

 -  (ตำมแบบ อบต.บุง่คลำ้)

12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงทำงลำดส ำหรบัคนพกิำร             (ตำม

แบบ อบต.บุง่คลำ้)  

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 77   ล ำดบัที ่ 76

20) โครงกำรปรบัปรุงถนนเสรมิผวิ Asphaltic Concrete (สำยรอบหนองตำด ำ) 

หมูท่ี ่1

391,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนเสรมิผวิ Asphaltic Concrete 

(สำยรอบหนองตำด ำ) หมูท่ี ่1 - ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 222.00 เมตร หนำ 

0.04 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 68  ล ำดบัที ่ 1

19) โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงเพือ่กำรเกษตร (สำยบำ้นนำยสมศกัดิ ์วงษ์รตัน์ - 

ถนนลำดยำง สำย ITV) หมูท่ี ่6

214,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงเพือ่กำรเกษตร (สำยบำ้น

นำยสมศกัดิ ์วงษ์รตัน์ - ถนนลำดยำง สำย ITV) หมูท่ี ่6 - ปรบัปรุงเสรมิดนิ ขนำด

กวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 495.00 เมตร หนำเฉลีย่ 1.00 เมตร

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 72   ล ำดบัที ่ 34

22) โครงกำรปรบัปรุงประตเูปิด-ปิดน ้ำ หนองตำด ำดำ้นทศิตะวนัออก  หมูท่ี ่1

- ขนำดกวำ้ง 1.80 เมตร  สงู 1.39 เมตร  พรอ้มบำนเปิดปิดไมเ้น้ือแข็ง (ตำมแบบ 

8,500 บำท
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24) โครงกำรลอ้มลวดหนำมศนูย์เรียนรูโ้ครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำรติำมหลกั

ปรชัญำเศษฐกจิพอเพียง

97,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรลอ้มลวดหนำมศนูย์เรียนรูโ้ครงกำรอนั

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำรติำมหลกัปรชัญำเศษฐกจิพอเพียง - ขนำดควำมยำว 

712.00 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 77   ล ำดบัที ่ 75

23) โครงกำรปรบัปรุงวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั(ศำลปู่ ตำ)  หมูท่ี ่2

 - ปรบัปรุงวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั ขนำดกวำ้ง 2.30 เมตร ยำว 7.30 เมตร ลกึ 

208,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั(ศำลปู่ ตำ) 

หมูท่ี ่2 - ปรบัปรุงวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั ขนำดกวำ้ง 2.30 เมตร ยำว 7.30 

เมตร ลกึ 2.39 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 68   ล ำดบัที ่ 4

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งโครงกำรปรบัปรุงประตเูปิด-ปิดน ้ำ หนองตำด ำดำ้นทศิ

ตะวนัออก หมูท่ี ่1 - ขนำดกวำ้ง 1.80 เมตร สงู 1.39 เมตร 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

หน้ำที ่ 78   ล ำดบัที ่ 4

งบด ำเนินงำน 110,000 บำท

คำ่ใชส้อย 110,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้ง................................................................... 

กวำ้ง ........ ยำว...........หนำ 

- เป็นไปตำม ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสอื ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนก

ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

แผนงำนกำรเกษตร

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร 169,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

คำ่บ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมถนนภำยในหมูบ่ำ้น ถนนเชือ่ม ถนนเพือ่กำรเกษตร 600,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ละศกึษำดงูำนเพือ่เพิม่ศกัยภำพศนูย์บรกิำรถำ่ยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลบุง่คลำ้

80,000 บำท
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสง่เสรมิกำรปลูกขำ้วอนิทรีย์

ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง  ประจ ำปีงบประมำณ 2563

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 88  ล ำดบัที ่ 1

งบลงทุน 59,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ละ

ศกึษำดงูำนเพือ่เพิม่ศกัยภำพศนูย์บรกิำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลบุง่

คลำ้  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่

วสัด ุ เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบั

กำรฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร,  คำ่ของ

สมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 102  ล ำดบัที ่ 1

โครงกำรสง่เสรมิกำรปลูกขำ้วอนิทรีย์ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง 30,000 บำท

งำนอนุรกัษ์แหล่งน ้ำและป่ำไม้ 535,000 บำท

งบด ำเนินงำน 535,000 บำท

คำ่จดัซ้ือเครือ่งพ่นหมอกควนั (ฝอยละออง) จ ำนวน 1 เครือ่ง 59,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพ่นควนั (ฝอยละออง) จ ำนวน 1 เครือ่ง

1 ปรมิำณกำรฉีดพ่นน ้ำยำไมน้่อยกวำ่ 40 ลติรตอ่ช ั่วโมง

2 ถงับรรจุน ้ำยำไมน้่อยกวำ่ 6 ลติร

3 ก ำลงัเครือ่งยนต์ไมน้่อยกวำ่ 25 แรงมำ้

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

คำ่ครุภณัฑ์ 59,000 บำท

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

โครงกำรรกัน ้ำ รกัป่ำ รกัแผน่ดนิ 30,000 บำท

โครงกำรคลองสวย น ้ำใส 500,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรคลองสวย น ้ำใส ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุ เครือ่ง

เขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม 

คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร,  คำ่ของสมนำคณุใน

กำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 95  ล ำดบัที ่ 1

คำ่ใชส้อย 530,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรรกัน ้ำ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดนิ  

ประจ ำปีงบประมำณ 2563เชน่  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วสัดุ  

เครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำร

ฝึกอบรม คำ่อำหำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร,  คำ่ของ

สมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร

ฝึกอบรม ฯลฯ

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( พ.ศ. 2561-2565 )  หน้ำที ่ 95  ล ำดบัที ่2

งบกลำง 21,994,000 บำท

งบกลำง 21,994,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วสัดกุำรเกษตร ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง รวมถงึ

รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุรำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของที

ใชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ รำยจำ่ยที่

ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ อำท ิเชน่ 

เคยีว สปรงิเกลอร์(Sprinkler) จอบหมนุ จำนพรวน ผำนไถกระทะ ครำดซีพ่รวน

ดนิระหวำ่งแถว เครือ่งดกัแมลง ตะแกรงรอ่นเบนโธส อวน (ส ำเร็จรูป) กระชงั ปุ๋ ย 

ยำป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์ อำหำรสตัว์ พืชและสตัว์ พนัธ์ุสตัว์ปีกและสตัว์

น ้ำ น ้ำเช้ือพนัธ์ุสตัว์ วสัดเุพำะช ำ อปุกรณ์ในกำรขยำยพนัธ์ุพืช เชน่ ใบมดี เชือก 

ผำ้ใบหรือผำ้พลำสตกิ หน้ำกำกป้องกนัแกส๊พษิ ฯลฯ

-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

งบประมำณ

- หนงัสอื มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่งกำรปรบัปรุง

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 21,994,000 บำท

คำ่วสัดุ 5,000 บำท

วสัดกุำรเกษตร 5,000 บำท

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 7,000 บำท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 120,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมกรณีประสบอนัตรำยหรือเจ็บป่วย 

ทพุพลภำพ ตำย และคลอดบตุร ฯลฯ ตำม พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ใน

อตัรำรอ้ยละ 5 ของคำ่จำ้งพนกังำนจำ้ง เงนิเพิม่คำ่ครองชีพ คำ่จำ้งช ั่วครำว  โดย

ปฏบิตัติำมหนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 

ลงวนัที ่22 มกรำคม 2557 และหนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎำคม 2557 และประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำน เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง
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เบี้ยยงัชีพผูสู้งอำยุ 12,672,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุของ อบต.บุง่คลำ้ โดยถอืปฏบิตัติำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์ กำรจำ่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   หน้ำที ่ 86  ล ำดบัที ่1

- เพือ่ให้ควำมคุม้ครองแกลู่กจำ้งทีป่ระสบอนัตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือสญูหำยอนั

เน่ืองมำจำกกำรท ำงำนให้แกน่ำยจำ้งโดยกฏหมำยก ำหนดให้นำยจำ้งเป็นผูม้หีน้ำที่

จำ่ยเงนิสมทบเขำ้กองทนุเงนิทดแทนให้แกลู่กจำ้ง/พนกังำนจำ้ง โดยถอืปฏบิตัติำม

พระรำชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2562

ส ำรองจ่ำย 500,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกรณีทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ไดล้ว่งหน้ำในกรณีจ ำเป็น

หรือเพียงพอตอ่กำรเผชญิเหตสุำธำรณภยัตลอดปี โดยน ำไปใชจ้ำ่ยเพือ่กรณีฉุกเฉิน

ทีม่สีำธำรณภยัเกดิขึน้หรือบรรเทำปญัหำควำมเดอืดรอ้นของประชำชนเป็นสว่น

รว่ม  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธีิงบประมำณขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 ขอ้ 19 และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 

0313.4/ว 667 ลงวนัที ่12 มนีำคม 2545 หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัที ่15 กรกฎำคม 2559 หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที ่6 มถินุำยน 2559

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 90,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ของ อบต.บุง่คลำ้ โดยถอืปฏบิตัติำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำรยงัชีพขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548

 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   หน้ำที ่ 86  

ล ำดบัที ่ 4

เบี้ยยงัชีพคนพิกำร 8,160,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยงัชีพผูพ้กิำรของ อบต.บุง่คลำ้ โดยถอืปฏบิตัติำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำร จำ่ยเงนิเบีย้ควำมพกิำรให้คนพกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่4)  พ.ศ. 2562

-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   หน้ำที ่86  ล ำดบัที ่ 2

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบหลกัประกนัสขุภำพในระดบัทอ้งถิน่หรือ

พ้ืนที ่ โดยปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรต ัง้งบประมำณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่สมทบกองทนุ พ.ศ. 2561 ในอตัรำไมน้่อยกวำ่รอ้ย

ละของคำ่บรกิำรสำธำรณสขุทีไ่ดร้บัจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำตแิละ

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรต ัง้งบประมำณขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่เพือ่สมทบกองทนุ พ.ศ. 2561

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 240,000 บำท

รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพ 200,000 บำท
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรผูร้บับ ำนำญให้แกผู่ร้บับ ำนำญ ทีม่สีทิธิ ์

เบกิไดต้ำมพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 จำ่ย

ตำมประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรียน

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 

ตำมพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 โดย

ค ำนวณต ัง้จำ่ยในอตัรำรอ้ยละของงบประมำณกำรรำยรบัทกุประเภทประจ ำปีและมิ

ให้น ำรำยรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้และเงนิอดุหนุนมำรวม

ค ำนวณ โดยถอืปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรผูร้บับ ำนำญ 5,000 บำท


