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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
อําเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,434,403

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,323,403

บาท

รวม

2,616,103

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต.จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 21,120.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440.บาท และ
เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตราๆละ 11610
.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 278,640.บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 1,900.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800.บาท และเงินค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตราๆละ 950
.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800.บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

532,080

บาท

45,600

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 1,900.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800.บาท และเงินค่า
ตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตราๆละ 950
.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800.บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,560.บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720.บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา อบต., รอง
ประธานสภา อบต. ,สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการ สภา อบต.
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 (สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

4,707,300

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 7
อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น
ประจําปี เป็นเงิน 2,630,000.บาท โดยจ่ายให้กับ พนง.ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1)ปลัด อบต.จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2)รองปลัด อบต.จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3)หัวหน้าสํานักปลัด อบต.จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4)นักทรัพยากรบุคลล จํานวน 1 ตําแหน่ง
(5)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง
(6)นิติกร จํานวน 1 ตําแหน่ง
(7)เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สํานัก
ปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของ พนง. ดังนี้
(1)ค่าตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต. ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000
.บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000.บาท
(2)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จพง.ธุรการ จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,300.บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สํานัก
ปลัด)
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บาท

105,300
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เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ พนง. ดังนี้
(1)ปลัด อบต.ในอัตราเดือนละ 7,000.บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000.บาท
(2)รองปลัด อบต.ในอัตราเดือนละ 3,500.บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000.บาท
(3)หัวหน้าสํานักปลัด อบต.ในอัตราเดือนละ 3,500.บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000.บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (สํานักปลัด)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตราๆเดือนละ 22,980
.บาท จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา เป็น
เงิน 275,760.บาท โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
(1)นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (สํานักปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนง.จ้าง จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่นประจําปี เป็น
เงิน 1,390,000.บาท โดยจ่ายให้กับ พนง.จ้าง ดังนี้
(1)พนง.จ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1
ตําแหน่ง
(2)พนง.จ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3)พนง.จ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4)พนง.จ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(5)พนง.จ้างตามภารกิจ-พนง.ขับรถยนต์ จํานวน 2 ตําแหน่ง
(6)พนง.จ้างทั่วไป-นักการภารโรง จํานวน 2 ตําแหน่ง
(7)พนง.จ้างทั่วไป-คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)

หน้า : 4/123

168,000

บาท

284,520

บาท

1,423,440

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:55

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ พนง.จ้าง จํานวน 4
อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ พนง.จ้าง ดังนี้
(1)พนง.จ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2)พนง.จ้างทั่วไป-นักการภารโรง จํานวน 2 ตําแหน่ง
(3)พนง.จ้างทั่วไป-คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)(สํานักปลัด)
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนง.ส่วน
ตําบล และ พนง.จ้าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- ตามพระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
7) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(สํานักปลัด)

หน้า : 5/123

40,740

บาท

บาท
513,000 บาท

2,001,000

370,000

บาท

หน้า : 6/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:55

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ พนง.ส่วนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนง.ส่วนตําบล ตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (สํานักปลัด)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20
มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

จํานวน

123,000

บาท

20,000

บาท

950,000

บาท

120,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:55

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
.บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 30,000.บาท ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่
ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (สํานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

หน้า : 7/123

50,000

บาท

80,000

บาท

หน้า : 8/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:55

โครงการจัดการเลือกตั้ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

จํานวน

300,000

บาท

หน้า : 9/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:55

จํานวน

30,000

บาท

โครงการปกป้องสถาบัน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

5,000

บาท

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

หน้า : 10/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:55

จํานวน

15,000

บาท

โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงาน อบต.มวกเหล็ก จํานวน
สําหรับงานอินเตอร์เน็ตตําบล/สํานักงานและเวบไซด์ของหน่วยงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า76 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

10,000

บาท

5,000

บาท

โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภาย
นอก เป็นหน่วยสํารวจประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานเอกชน ที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
มวกเหล็ก
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในตําบลมวกเหล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภาย
ในตําบลมวกเหล็ก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ เช่นวัสดุการเกษตร ต้นไม้ ปุ๋ย ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

จํานวน
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

จํานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวเนื่องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลําดับที่ 1(สํานักปลัด)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การบริหาร อบต.สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
จํานวน
สภาและพนักงานส่วนตําบล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การ
บริหาร อบต. สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องในการ
จัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบ
ของ สํานักปลัด อบต.มวกเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานัก
ปลัด)
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ค่าวัสดุ

รวม

215,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)

หน้า : 14/123

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)

หน้า : 15/123

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)

หน้า : 16/123

15,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)

หน้า : 17/123

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)

หน้า : 18/123

55,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัด)

หน้า : 19/123

30,000

บาท

หน้า : 20/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

323,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ (สํานักปลัด)

200,000

บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ (สํานักปลัด)

60,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ (สํานักปลัด)

3,000

บาท

หน้า : 21/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ (สํานักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

60,000

บาท

รวม
รวม

100,000

จํานวน

100,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

บาท
100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารสํานักงาน เพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอ
มวกเหล็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

หน้า : 22/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

75,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

75,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

75,000

บาท

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมตําบล ระดับตําบล เพื่อจัดทําหรือทบทวน จํานวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรม
การ คณะทํางานต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 4 (งานนโยบาย
และแผน สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมตําบล ระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทําหรือทบทวน จํานวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรม
การ คณะทํางานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผน
พัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 3 (งานนโยบาย
และแผน)

หน้า : 23/123

50,000

บาท

หน้า : 24/123
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จํานวน

5,000

รวม
รวม

3,995,160

รวม

3,248,160

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 5 อัตรา จํานวน 12
เดือน แลปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 5 อัตรา โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 ตําแหน่ง
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
ตําแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)

1,678,800

บาท

42,600

บาท

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับที่ 4 (งานนโยบาย
และแผน สํานักปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

บาท
3,248,160 บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 (กองคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กอง
คลัง)

หน้า : 25/123

42,000

บาท

284,520

บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(5) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(6) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(7) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(8) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 7
อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(5) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(6) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(7) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองคลัง)

หน้า : 26/123

1,124,760

บาท

75,480

บาท

หน้า : 27/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

งบดําเนินงาน

รวม

747,000

บาท

รวม

347,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน กจ., ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ กจ., ก.ท.,และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท0808.3
/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไง และวิธีกําหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ. ส
. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ. 2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรืคณะกรรมการ
(กองคลัง)

260,000

บาท

ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 28/123

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองคลัง)

72,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. 2549 (กองคลัง)

5,000

บาท

หน้า : 29/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

200,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที1
่ 9
มกราคม 2555
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับที่ 2 (กองคลัง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ

รวม

170,000
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วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปรกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน) ไม้ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน ภาพถ่าย พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผนที่ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่าตาชั่ง
ขนาดเล็กฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึกปรินท์ นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไขไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็ม
หมุดกระดาษคาบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติเข้ารับ
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามสภาพปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปรกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
ครัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมค์ เพลา ฟิมล์กรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
-ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมแซมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่
จาน จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

หน้า : 32/123

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช่งานได้ปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก็สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าช ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/33523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)

หน้า : 33/123

50,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปรกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digit al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้ได้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปรกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม
มโมรี่ซิป (MeMory Chip) เช่น Ram
คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut SheetFeeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์( Card Ethernet Card, Lan Card,Antivirus
Card,Sound Card1)เป็นต้น เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบ
ต่าง ๆเช่น แผ่นดิส(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

หน้า : 34/123

40,000

บาท

หน้า : 35/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFIMS)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

30,000

บาท

รวม

1,131,020

บาท

รวม

1,009,020

บาท

รวม

1,009,020

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 1
อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี เป็นเงิน 269,880 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดัง
นี้
(1)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด-งานป้องกัน)

280,440

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 36/123

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา นวน 12
เดือน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 646,800 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์(รถดับเพลิง) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(5) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด-งานป้องกัน)

664,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ พนง.จ้าง จํานวน 4
อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด-งานป้องกัน)

64,380

บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

97,000

บาท

รวม

77,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 77,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (สํานักปลัด-งานป้องกัน)
ค่าใช้สอย
รวม

77,000

บาท

20,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบ
ต.มวกเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด-งานป้องกัน)

20,000

บาท

ค่าตอบแทน
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งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

รวม

767,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

767,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

455,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อําเภอมวกเหล็ก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลําดับที่ 4 (งานป้องกัน)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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จํานวน

100,000

บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนการซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76 ลําดับที่ 1(งานป้องกัน)

300,000

บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลําดับที่ 1 (งานป้องกัน)
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน
การควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลําดับที่ 5 (งานป้องกัน)

จํานวน

5,000

บาท

หน้า : 41/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าวัสดุ

รวม

312,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(งานป้องกัน)

150,000

บาท

หน้า : 42/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(งานป้องกัน)

100,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(งานป้องกัน)

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(งานป้องกัน)

จํานวน

20,000

บาท

หน้า : 43/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(งานป้องกัน)

จํานวน

32,000

บาท

รวม

3,033,460

บาท

รวม

2,669,460

บาท

รวม

2,669,460

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 3
อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นประจําปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

936,240

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี่้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

42,000

บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 44/123

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12 อัตรา จํานวน 12 เดือน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตราดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป) จํานวน 1
ตําแหน่ง
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1ตําแหน่ง
4) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 ตําแหน่ง
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

1,564,680

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 10
อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 ตําแหน่ง
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

126,540

บาท

หน้า : 45/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

งบดําเนินงาน

รวม

364,000

บาท

รวม

175,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 105,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท ตามพระ
ราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองการ
ศึกษา)
- ตามพระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
7) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

125,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ หน้าที่นอกเวลา
ราชการปรกติ หรือวันหยุด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

หน้า : 46/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

36,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (กองการศึกษา)

9,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (กองการศึกษา)

หน้า : 47/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

80,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบ
ต.มวกเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

หน้า : 48/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าวัสดุ

รวม

39,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่า
ปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

3,000

บาท
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วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จํานวน

1,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ฟิวเจอร์
บอร์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี แบตเตอรี่ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

5,000

บาท

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี
บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จํานวน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,510,977

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

2,254,977

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

874,780

บาท

146,200

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
จํานวน
เรียนการสอน)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการบริหารส่วน
ตําบลมวกเหล็ก จํานวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 2-5 ปี เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ1,700 บาท/คน เป็น
เงิน 146,200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0893.2/ว 1918ลงวันที่
16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่
22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่2) (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 ลําดับที่ 10 หน้า 63)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 หน้า 63)

จํานวน

50,000

บาท
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โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

6,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หน้า 63)
โครงการโตไปไม่โกง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโตไปไม่โกง เพื่อปลูก
จิตสํานึกให้กับเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ตามพระราช
บัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 2 หน้า 79)
โครงการป้องกันเด็กจมนํ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมนํ้า
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการจมนํ้า ช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 3 หน้า 76)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมการ จํานวน
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ครูปฐมวัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและกิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ครู
ปฐมวัย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตบแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่จะใช้ใน
การบรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 1 หน้า 76)
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่ง
เสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขัน
กีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลําดับที่ 4
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่

จํานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานที่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตบ
แต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่จะใช้
ในการบรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 1 หน้า 79)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อ
ปลูกจิตสํานึกรักประชาธิปไตยในชีวิตประจําวัน เช่น การเข้าแถวรับสิ่ง
ของ เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 ลําดับที่ 12 หน้า 67)

70,000

บาท

3,000

บาท

หน้า : 55/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
จํานวน
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก จํานวน 3 แห่ง จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมอายุ 3-5 ปี ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4) ค่ากิจกรรมผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –2565 ลําดับที่ 15 หน้า 64)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ตําบล
มวกเหล็ก จํานวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเวลา 2 ภาค
เรียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนจํานวน 245 วัน เป็นเงิน 421,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่า
ใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 62)

จํานวน

97,180

บาท

421,400

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 56/123

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปรกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ อาคาร
สํานักงาน ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

40,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

1,323,197

บาท

บาท
30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 57/123

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่าง ๆ ดังต่อไป
นี้ ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลีอง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศ เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาว
เทียม ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.มวกเหล็ก
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่า
ปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

50,000

บาท

หน้า : 58/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต
.มวกเหล็ก จํานวน 3 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 164,346 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4
แห่ง จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,033,851 บาท
- ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 2 หน้า 62)

จํานวน

1,198,197

บาท

วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่างๆ วัสดุ
เพาะชํา ถุงมือยาง กรรไกรตัดกิ่ง จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

จํานวน

5,000

บาท

หน้า : 59/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปรกติที่มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก หัวพิมพ์ หรือ
เทปพิมพ์ สําหรับเครื่องพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิล ฯลฯ ดัง
นี้ แผงแป้นอักขระ หรือแป้มพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป
เช่น RAM, Cut Sheet Feeder , Mouse,Printer Switching Box,
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

20,000

บาท

วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สําหรับใช้ในกิจการของกองการ
ศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอน เบาะ
ยืดหยุ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองการศึกษา)

10,000

บาท

จํานวน

หน้า : 60/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

57,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต
.มวกเหล็ก
ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ขององค์
การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8
/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2
/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

30,000

บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต
.มวกเหล็ก
ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ขององค์
การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

2,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 61/123

ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

5,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เนตการ์ดและค่าสื่อ
สารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมาย
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับ
การใช้บริการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

20,000

บาท

หน้า : 62/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,256,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,256,000

บาท

312,000

บาท

โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน
จํานวน 2 อัตรา ให้แก่โรงเรียนบ้านหลังเขา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหลังเขาตามโครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน จํานวน 2 อัตรา ๆเดือนละ 13,000 บาท 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2 )พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 13 หน้า 64

312,000

บาท

โครงการจ้างครูขาดแคลน จํานวน 3 อัตรา ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านหมาก

468,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน
จํานวน 2 อัตรา ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 68 (วัดเหว
ลาด)
ตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการ
สอน จํานวน 2 อัตรา ๆเดือนละ 13,000 บาท 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2 )พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 14 หน้า 64

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหมาก ตามโครงการจัดหาครู
ผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 3 อัตรา ๆ
เดือนละ 13,000 บาท 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2 )พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 12 หน้า 64

จํานวน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ จํานวน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. มวกเหล็ก จํานวน 4 โรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.) อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคนจํานวน 200 วัน ดังนี้
โรงเรียนวัดบ้านหมาก จํานวน 264,000 บาท
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม (วัดเหวลาด) จํานวน 756,000 บาท
โรงเรียนวัดบ้านหลังเขา จํานวน 548,000 บาท
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จํานวน 596,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน เรื่อง แนวทางปฏิบัติกกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการ นําเงินรายได้สถานศึกษาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
จัดการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การจัดการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 11 หน้า 63

หน้า : 63/123

2,164,000

บาท

หน้า : 64/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

2,663,580

บาท

รวม

2,252,580

บาท

รวม

2,252,580

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน12
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 1
อัตรา เป็นเงิน 393,600.บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กอง
สาธารณสุข)
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือนละ 3,500
.บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) (กองสาธารณสุข)

393,600

บาท

42,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

หน้า : 65/123

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12 อัตรา จํานวน 12 เดือน และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,688,040 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1
ตําแหน่ง
(2)พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1
ตําแหน่ง
(3)พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4)พนักงานจ้างตามภารกิจ-คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 ตําแหน่ง
(5)พนักงานจ้างทั่วไป-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(6)พนักงานจ้างทั่วไป-คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุข)

1,734,240

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 8
อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 88,320.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2)พนักงานจ้างตามภารกิจ-คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 ตําแหน่ง
(3)พนักงานจ้างทั่วไป-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4)พนักงานจ้างทั่วไป-คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กอง
สาธารณสุข)

82,740

บาท

หน้า : 66/123
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งบดําเนินงาน

รวม

411,000

บาท

รวม

351,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 141,000 บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าป่วย
การแก่ อาสาสมัครบริบาล อบต.มวกเหล็ก จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
7) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562 (กองสาธารณ
สุข)

285,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุข)

60,000

บาท

ค่าตอบแทน

หน้า : 67/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:56

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ พนง.ส่วนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (กองสาธารณสุข)

6,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

หน้า : 68/123
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน

20,000

บาท

รวม

30,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าวัสดุ

หน้า : 69/123
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่า
ปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 1 (กองสาธารณ
สุข)
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รวม
รวม

930,000
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รวม

670,000

บาท

จํานวน
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บาท

หน้า : 70/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

จํานวน

160,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณ
สุข)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 7 (กองสาธารณ
สุข)

300,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบ
ต.มวกเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุข)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000

บาท

260,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
จํานวน
สาธารณสุข
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่
บ้านทั้ง 13 หมู่ ๆ ละ 20,000 บาท ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุข)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

2,057,680

บาท

รวม

1,567,680

บาท

รวม

1,567,680

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 2
อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น
ประจําปี เป็นเงิน 691,500.บาท โดยจ่ายให้กับ พนง.ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2)เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองสวัสดิการสังคม)

691,500

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ดังนี้
(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ในอัตราเดือน
ละ 1,775 บาท จํานวน 12 เดือน 21,300 บาท
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองสวัสดิการสังคม)

21,300

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ใน
อัตราเดือนละ 42,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน และ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 715,680 บาท โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2
ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างทั่วไป-คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 4
อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 85,320.บาท โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2
ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป-คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)

หน้า : 74/123

42,000

บาท

744,600

บาท

68,280

บาท

หน้า : 75/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

งบดําเนินงาน

รวม

490,000

บาท

รวม

180,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 118,000 บาท
-เป็นไปตาม พรบ. และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
7) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
8) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 (กองสวัสดิการสังคม)

118,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 76/123

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ พนง.ส่วนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองสวัสดิการสังคม)

10,000

บาท

หน้า : 77/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

120,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20
มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 78/123

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบ
ต.มวกเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)

30,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

180,000

บาท

บาท
50,000 บาท

หน้า : 79/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่อง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่า
ปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 80/123

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจา
จร ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อ
เพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

60,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด
ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc
, Flash Drive) เทปบันทึกข้อ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

หน้า : 81/123

40,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 82/123

วัสดุอื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

5,000

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

10,000

บาท

บาท
10,000 บาท

หน้า : 83/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

280,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

280,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)

หน้า : 84/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการผลิตนํ้าดื่มสะอาดสําหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาด
จํานวน
แคลนนํ้าบริโภค
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 70 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการ
สังคม)

130,000

บาท

รวม

100,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่อยู่
อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร่ ผู้พิการหรือผู้
ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี หรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยวัสดุก่อสร้างนั้นเป็นราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า
บาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

หน้า : 85/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,937,820

บาท

รวม

2,132,820

บาท

รวม

2,132,820

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 3 อัตรา จํานวน 12
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี โดยจ่ายให้
กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง จไนวน 1 ตําแหน่ง
(2) นายช่างโยธา จํานวน 2 ตําแหน่ง -เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กอง
ช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กอง
ช่าง)

1,060,980

บาท

21,300

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป้นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
เดือน เป็น 42,000.- บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 (กองช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 19,720
บาท จํานวน 12 เดือนและเงินปรับปรุงค่าจ้างลุกจ้างประจํา เป็น
เงิน 236,640.-บาท โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
1)นายช่างโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กอง
ช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป้นเงิน 710,280.-บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(4)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 2 ตําแหน่ง)
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองช่าง)

หน้า : 86/123

42,000

บาท

244,320

บาท

730,080

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 4
อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดังนี้
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ) จํานวน 1
ตําแหน่ง
(3)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 2 ตําแหน่ง)
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองช่าง)
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มี ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน กจ., ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ กจ., ก.ท., และ ก.อบ
ต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท0808.3
/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไง และวิธีกําหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี (กองช่าง)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด ชอบการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท ตามพระ
ราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบ แทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทน บุคคลหรือ
คณะกรรมการ (กองช่าง)

หน้า : 87/123

34,140

บาท

บาท
280,000 บาท
775,000

180,000

บาท

หน้า : 88/123
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

30,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

60,000

บาท

รวม

205,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใฃ่จ่ายในการจัดทําแนวเขตของ อปท.
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตของ อปท.จํานวน 20,000
บาท
-เป็นไปตามหนังสือ/ระเบียบดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว377 ลว 28 ม.ค. 2556
(กองช่าง)

หน้า : 89/123
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จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

ค่าขึ้นทะเบียนสายทางถนน

จํานวน

10,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าขึ้นทะเบียนสายทางถนน (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินของกรมที่ดิน

จํานวน

15,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค(กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินของกรมที่ดิน (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค (กองช่าง)

หน้า : 90/123

30,000

บาท

หน้า : 91/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

ค่าวัสดุ

รวม

290,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

30,000

บาท

100,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่อง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

จํานวน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 92/123

วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับก่อสร้าง ซ่อมแซม โดยวัสดุก่อสร้าง
นั้นเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า
บาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

30,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามสภาพปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยีนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น็อตและ
สกรู สายไมค์ เพลา ฟิมล์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์รี่
จาน จ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก
อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองช่าง)

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 93/123

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ แก็สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าช ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2
/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/33523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

100,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc
, Flash Drive) เทปบันทึกข้อ
อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

วัสดุอื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปรกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
(3) ค.ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมแซม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
-เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่มท0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่เป็นวัสดุและ
คุรุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองช่าง)

หน้า : 94/123

5,000

บาท

หน้า : 95/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

งบลงทุน

รวม

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,989,000

บาท

งบลงทุน

รวม

1,989,000

บาท

รวม

1,989,000

บาท

484,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบ
ต.มวกเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว.27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ หมู่ที่ 1 บ้าน
จํานวน
หมาก จํานวน 4 จุด ๆ ละ 3 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จํานวน 4 จุด ติดตั้งกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 12 ชุด พร้อมเครื่อง
บันทึกภาพ
จํานวน 4 ชุด และตู้ควบคุมระบบไฟและเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 4 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 4 ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
กองช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
โดยติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณโค้งบ้าน อบต. สมชาย จุดที่ 2 บริเวณหน้า รร
.บ้านหมาก จุดที่ 3 บริเวณแยกบ้านคุณสุรัตน์ จุดที่ 4 บริเวณกลุ่มแยกเขา
สว่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 96/123

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ หมู่ที่ 12 บ้าน จํานวน
เขาไม้เกวียน จํานวน 3 จุด ๆ ละ 3 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จํานวน 3 จุด ติดตั้งกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 9 ชุด พร้อมเครื่อง
บันทึกภาพ
จํานวน 3 ชุด และตู้ควบคุมระบบไฟและเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 3 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
กองช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด) โดยติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณซอยข้าง
โรงเรียน จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน จุดที่ 3 บริเวณสามแยกทาง
ไปรพ.สต.หินลับ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 ลําดับที่ 16

365,500

บาท

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ หมู่ที่ 2 บ้านท่า จํานวน
มะปราง จํานวน 3 จุด ๆ ละ 3 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
จํานวน 3 จุด ติดตั้งกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 9 ชุด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ
จํานวน 3 ชุด และตู้ควบคุมระบบไฟและเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 3 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
กองช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
โดยติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณศาลาประชาคม จุดที่ 2 บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
ธารทิพย์ จุดที่ 3 บริเวณแยกซอยไร่ดาวเด่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 87 ลําดับที่ 9

363,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 97/123

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ หมู่ที่ 6 บ้าน
จํานวน
ซับประดู่ จํานวน 3 จุด ๆ ละ 3 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จํานวน 3 จุด ติดตั้งกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 9 ชุด พร้อมเครื่อง
บันทึกภาพ จํานวน 3 ชุด และตู้ควบคุมระบบไฟและเครื่องสํารอง
ไฟ จํานวน 3 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชุด (รายละเอียดตามแบบของ กอง
ช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด) โดยติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณทางแยกบ้านนาย
โสภณ คัมภิรานนท์ จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรงไก่ จุดที่ 3 บริเวณตู้กรองนํ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 87 ลําดับที่ 10

365,500

บาท

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ หมู่ที่ 11 บ้าน จํานวน
ปากคลอง จํานวน 1 จุด 2 ชุด บริเวณกลุ่มบ้านนางสมพร ตรีรัตนกุลพร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จํานวน 1 จุด ติดตั้งกล้องจุดละ 2 ชุด พร้อมเครื่องบันทึก
ภาพ จํานวน 1 ชุด และตู้ควบคุมระบบไฟและเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1
ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่าง อบต
.มวกเหล็ก กําหนด) โดยติดตั้ง บริเวณบ้านคุณสมพร ตรีรัตนกุลพร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 88 ลําดับที่ 13

89,000

บาท

หน้า : 98/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบมีสาย หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา จํานวน 9 จุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย แบบมีสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านหลังเขา โดยติดตั้งเสียงตามสายจํานวน 9 จุด โดยการติดตั้งลําโพง
ฮอล์จุดละ 2 ตัว รวม 18 ตัว พร้อมเดินสายลําโพงความยาวไม่น้อย
กว่า 9,400 เมตร ดังรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง กําลังขยายไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ จํานวน 1 ชุด
2. ลําโพงฮอร์นแบบปากกลม ขนาด 15 นิ้ว พร้อมยูนิต จํานวน 18
ชุด
3. เครื่องเล่น DVD/CD/MP3 จํานวน 1 เครื่อง
4. ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
5. สายไมโครโฟนขนาดความยาวไม่น้อยกว่าง 10 เมตร จํานวน 1
ชุด
6. โต๊ะนั่งประกาศขนาด 1x0.60x0.75 เมตร จํานวน 1 ตัว
7. เก้าอี้นั่งประกาศ จํานวน 1 ตัว
8. โคมไฟแสงสว่างแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
9. ตู้แร็ค 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
10. เครื่องรับสัญญาณวิทยุ AM/FM จํานวน 1 เครื่อง
11. ตะขอโทรศัพท์+น็อต+แหวน จํานวน 300 ชุด
12. สายดรอปวายไวร์ ขนาด 2x0.90 มม. จํานวน 9,400
เมตร (เผื่อ 10%)(รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต
.มวกเหล็ก กําหนด) โดยการติดตั้งตามจุด ดังนี้ 1.ศาลาประชาคมหมู่
บ้าน 2.กลุ่มบ้านฤาษีตาไฟ 3.กลุ่มวัดแขก 4.กลุ่มค่ายพงษลดา 5.กลุ่มซับ
ตาเพ็ง 6.กลุ่มบ้าน อบต.ลิขิต 7.กลุ่มอ่างเก็บนํ้าหลังเขา 8.กลุ่มมณฑา
ฟาร์ม 9.กลุ่มหน้าวัด (บ้านตํารวจ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 87 ลําดับที่ 11

จํานวน

322,000

บาท

หน้า : 99/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

500,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

390,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกําจัดขยะลดภาวะโลกร้อน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะลดภาวะโลก
ร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า
สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลําดับที่ 1 (กองสาธารณ
สุข)

หน้า : 100/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

ค่าวัสดุ

รวม

340,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ดังต่อไป
นี้ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอร์
รี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ดังต่อ
ไปแก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

200,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

หน้า : 101/123

20,000

บาท

หน้า : 102/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

วัสดุอื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ค่าจัดซื้อถังขยะ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ รถบรรทุกขยะ จํานวน 2 คัน
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)

100,000

รวม
รวม

110,000

จํานวน

100,000

บาท

บาท
100,000 บาท
บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

1,200,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

1,180,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,180,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสาธารณสุข)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลําดับที่ 1
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จํานวน

30,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของกล่ ุมผู้สุงอายุ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลําดับที่ 3

550,000

บาท

โครงการจัดทําแผนชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มี.ค
. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
179 ลว. 15 ม.ค. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1921 ลว.16 พ.ค. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ จํานวน
เพียง หมู่ 1-13
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลําดับที่ 1

100,000

บาท

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จํานวน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 5

100,000

บาท

หน้า : 106/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นํา
จํานวน
ชุมชน ผู้นําชมรมเพื่อสาธารณประโยชน์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลําดับที่ 4

300,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 8
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

400,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

400,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หน้า 65)

หน้า : 108/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การปั่น
จักรยาน เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวตําบลมวกเหล็ก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หน้า 77)

จํานวน

100,000

บาท

หน้า : 109/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

263,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

263,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

263,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หน้า 74)

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน จํานวน
เข้าพรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1
หน้า74)
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หน้า 74)
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รวม

3,680,900

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก จํานวน

417,000

บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้การตบแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
ดอกไม้ ธูป เทียน ค่ากระเป๋า ปัจจัยไทยทาน หนังสือสวดมนต์ ฯลฯ
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ใน
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 หน้า 74)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยู กลุ่มมอมะเกลือ ซอย 2 โดยมีขนาด 0.30x0.30x0.30
เมตร และฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40x1 เมตร และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร รวมทั้งพื้นที่ลาด
เอียง และบ่อพักขนาด 1x1 เมตร จํานวน 3 บ่อ พร้อมงานขุดดินและทุบ
พื้น คสล.พร้อมขนทิ้ง (รายละเอียดตามแบบรูป อบต.มวกเหล็กกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลําดับที่ 65
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จํานวน

488,400

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก
จํานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้าน
คุณสมพร โดยมีขนาดกว้าง 4 เมตร และ 1/4x1x2 และ ขนาด 1/2x1x2
เมตร ยาว 54.70 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.80
ตารางเมตร
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.12 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดแบบรูปตามที่ อบต
.มวกเหล็กกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ลําดับที่ 14

137,500

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ

จํานวน

172,700

บาท

จํานวน

484,600

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านซับอิจิ บริเวณหน้าบ้านนายบุญเจิม ถึงสํานักสงฆ์ซับอิจิ ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840
ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาก์ศ
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ราย
ละเอียดแบบรูปตามที่อบต.มวกเหล็กกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลําดับที่ 66

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโค้ง
เขาไป รพ.สต.หินลับ โดยมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 42 ลุกบาก์ศเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดแบบรูปตามที่อบต.มวกเหล็ก
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ลําดับที่ 23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
คุณหิรัญ ชื่นเกตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาก์ศเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดแบบรูปตามที่อบต.มวกเหล็กกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 ลําดับที่ 42
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โครงการก่อสร้างระบบประปาโดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 จํานวน
นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา บริเวณวัดถํ้าธรรม
โอสถ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาโดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6” ให้ได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม
./ชม พร้อมติดตั้งหอถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. และติดตั้งซัมเมอร์
สขนาด 1.5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบควบคุมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 1.5 แอมป์ จํานวน 1 ชุด เชื่อมระบบประปาหมู่บ้านเดิมจนสามารถ
ใช้งานได้ดี (ตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่าง อบต
.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลําดับที่ 59

399,000

บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปคางหมู หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ

จํานวน

354,000

บาท

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา บริเวณหน้าโรงเรียน จํานวน
บ้านหลังเขา ถึงกลุ่มบ้านนางบาง นิลเขต
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการ
ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหลังเขาถึงกลุ่มบ้าน
นางบาง นิลเขต) โดยขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ด้วยท่อ PVC
ขนาด 2” ชั้น 8.5 ยาว 232 เมตร พร้อมจุดแยกเมื่อติดตั้งมาตรนํ้าไม่น้อย
กว่า 5 จุด พร้อมถางป่าขุดต่อ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของกอง
ช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ลําดับที่ 37

28,300

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปคางหมู ขนาด
ปากรางกว้าง 1.80 เมตร พร้อมบ่ารางขนาดกว้าง 0.30 เมตร ทั้งสอง
ด้านขนาดรางลึก 0.60 เมตร ด้านท้องรางกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.07
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1x1 เมตร เชื่อมทางรวม 3 จุด จุดละ 5 ท่อน เป็นท่อจํานวน 15
ท่อน และบ่อรับนํ้าด้านหน้าท่อและหลังท่อ จํานวน 3 จุด (ดูขนาดบ่อรับ
นํ้าตามแบบแปลน อบต.มวกเหล็ก กําหนด) ความยาวทั้งหมด (ราง+ทาง
เชื่อม) 130 เมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปที่ อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ลําดับที่ 24
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จํานวน

467,000

บาท

โครงการซ่อมแซมฝ่ายนํ้าล้น หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมฝายนํ้าล้น บริเวณข้างสะพาน
เหล็ก อบจ.โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1ม.x1 ม. พร้อมเรียง
หินใหญ่และคอนกรีตพื้นผิวหลังฝายหน้ากว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 32
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท้ายฝายดาดคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ดาด
คอนกรีตหน้า-หลัง ฝายพื้นท้ายฝายหนา 0.10 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ขนาด 0.20 x0.50x22 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58 ลําดับที่ 53

จํานวน

250,000

บาท

โครงการดาดคอนกรีตกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก

จํานวน

150,000

บาท

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางเลี้ยง อุบล
หอมโดยการเจาะบ่อบาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6” ลึกไม่น้อยกว่า 100
เมตร ให้ได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ/ชม. พร้อมลงท่อกรุป้องกันดิน
พังตลอดความลึก และปรับปรุงท่อเมน PVC ขนาด 3”ชั้น 8.5 ตลอดแนว
ความยาวรวม 1,200 เมตร
และปรับปรุงท่อเมน PVC ขนาด 2” ชั้น 8.5 ตลอดแนวความยาว
รวม 480 เมตร และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมเสา
ไฟฟ้า 1 ต้น (ตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่าง อบต
.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 ลําดับที่ 46

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดาดคอนกรีตกันตลิ่งพัง บริเวณตรงข้าม
ตลาดสีทองคํา โดยการดาดคอนกรีต กว้าง 3.5 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.07
ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 10.78 ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนของกองช่าง อบต
.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลําดับที่ 64
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด

จํานวน

182,400

บาท

จํานวน

150,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพ
.สต.สาวน้อย โดยซ่อมแซมระบบท่อนํ้าจากถังกรอง เข้าถังเก็บนํ้าใสและ
เปลี่ยนปั๊มนํ้าขนาด 5 แรงม้า จํานวน 1 ชุด และเปลี่ยนทรายกรองกรวด
กรอง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้การได้ดี (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 ลําดับที่ 19

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงบริการสาธารระ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 13 ตลอดปีงบ
ประมาณ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้างหรือ
บริการสาธารณะภายในตําบลมวกเหล็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
ช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

20,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลําดับที่ 9
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

รวม

100,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า72 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลําดับที่ 2
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30,000

บาท

รวม

13,031,000

บาท

รวม

13,031,000

บาท

รวม

13,031,000

บาท

จํานวน

424,000

บาท

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว จํานวน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลมวกเหล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม พรบ. ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลําดับที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว
. 24 ธ.ค. 2561
3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลว. 22 ม.ค. 2557
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลว.10 ก.ค. 2557
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หน้า : 120/123

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แก่นายจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว
. 24 ธ.ค. 2561
3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลว. 22 ม.ค. 2557
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลว.10 ก.ค. 2557

20,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (กอง
สวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 4 หน้า 65)

8,800,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

หน้า : 121/123

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (กอง
สวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 หน้า 65)

2,700,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (กอง
สวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 2 หน้า 65)

156,000

บาท

หน้า : 122/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

สํารองจ่าย
จํานวน
- เพื่อสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่น
ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรค
ติดต่อ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิ.ย
. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 ก.พ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้
รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ เป็น
ต้น
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลว. 28 มิ.ย
. 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดการจราจร
2)พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

จํานวน

300,000

บาท

10,000

บาท

หน้า : 123/123

วันที่พิมพ์ : 19/8/2562 11:12:57

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

จํานวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบลไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลว. 23 พ.ย 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 65 )
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 3466 ลว
. 29 ต.ค. 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว
2305 ลว. 26 ก.ค. 61

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการถ่ายโอน ราย นาย
สาคร พันทวี (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ในอัตราเดือนละ 452 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ้น พ.ศ. 2546

300,000

บาท

315,000

บาท

6,000

บาท

