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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

อำเภอ สำโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์ 
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน     
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,851,420 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,407,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  จำนวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/
เดือน  จำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/
เดือน  จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จำนวน  12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน  21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร 
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ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,281,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต., เลขานุการสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนประธานสภาอบต. เดือนละ 11,220.- บาท/12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท 
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.เดือนละ 9,180.-บาท/12 เดือน เป็น
เงิน 110,160  บาท 
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต.เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน  เป็น
เงิน  86,400  บาท 
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.เดือนละ 7,200.- บาท/12 เดือน/
11 คน   เป็นเงิน  950,400  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,441,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,320,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1.  นักบริหารงานอบต. ระดับกลาง (ปลัด  อบต.) จำนวน  1  อัตรา 
2.  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัด)จำนวน  1  อัตรา 
3.  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                      จำนวน  1  อัตรา 
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    จำนวน  1  อัตรา 
5.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                  จำนวน  1  อัตรา 
6.  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน                    จำนวน  1  อัตรา 
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน                                                   จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11 ) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
    5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
   6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2 ) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

      

      

  
 
 
 
 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 90,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับกลาง  ในอัตรา
เดือนละ  7,000  บาท  จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 
 2.  ค่าครองชีพชั่วคราวตามมติ ก.อบต.สุรินทร์  เป็นเงิน 6,000  บาท 
     - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
   3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่
กำหนด ดังนี้ 
1. นักบริหารงานอบต. ระดับกลาง (ปลัด  อบต.)จำนวน  1  อัตรา      ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จำนวน   12  เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท    
2. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด)จำนวน  1  อัตรา ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
   3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
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   4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่10)  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 845,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้าง 
ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี้ 
1.  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน              จำนวน  1  อัตรา 
2.  พนักงานตกแต่งสวน                จำนวน  1  อัตรา 
3.  พนักงานจ้างทั่วไป                   จำนวน  3  อัตรา 
  ประกอบด้วย 
      -ปฏิบัติงานนักการภารโรง                (จำนวน  1  อัตรา) 
      -ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์          (จำนวน  1  อัตรา) 
      -ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวน  1  อัตรา) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3 ) ลงวันที่   10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ดังนี้ 
1.  พนักงานตกแต่งสวน                 จำนวน  1  อัตรา 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป                    จำนวน  3  อัตรา  
 ประกอบด้วย 
-ปฏิบัติงานนักการภารโรง              (จำนวน  1  อัตรา) 
-ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์        (จำนวน  1  อัตรา) 
-ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    (จำนวน  1  อัตรา) 
 
 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
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    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2558 

  งบดำเนินงาน รวม 2,346,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 445,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 340,000 บาท 

      

  
(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน  80,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558    
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
อ่ืนๆ  จำนวน  135,000  บาท  ที่ดำเนินการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 
 
 
    2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
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   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 
  (3)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท ตามระเบียบ
ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  
  (4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ตั้งไว้  120,000 บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ช่วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกจ่าย พ.ศ. 2562 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 
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ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 95,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
       1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
      2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,135,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่นค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร  (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
         1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
        2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ 
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ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 55,000 บาท 

      

  
  (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จำนวน  10,000  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ดังนี้  ใน
ปีงบประมาณ 2562   มียอดรายรับจริง  28,125,412.46 บาท  คำนวณได้
ดังนี้   28,125,412.46 x  1/100  =  281,254.12  บาท  ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว้ตามอัตราที่กำหนดและตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัดและให้ใช้
หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิก
จา่ยเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
     (2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  จำนวน  35,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงิน
ที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชี
ลายมือชื่อ 
จำนวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
ข้อ (1) และ (2) ดำเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้ 
     1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จำนวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสำคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง  ตามนโยบายหรือคำสั่งของ
อำเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
      1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
      2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ตามความจำ เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสำคัญดังนี้ 
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท 
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สำหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้ง
ละไม่เกิน 1,000 บาท 
4. ค่าพวงมาลาสำหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลง
วันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
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4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ลง
วันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงาน
จ้าง เจ้าหน้าที ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ใน
พ้ืนที่ตำบลเสม็จ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 หน้า  117  ลำดับที่ 4 ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. จำนวน 400,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสม็จ  ตามท่ีกฎหมายกำหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง 
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สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที ่ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิค เช่น เจล แอลกอฮอล์  หน้ากาก
อนามัย เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า  117  ข้อ  6   ) 

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบต.สัญจร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบต. สัญจร โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 99 ลำดับที่ 4 ) 

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประชาปลูกป่า จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาปลูกป่า โดยจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
      1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
      2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 106  ลำดับที ่ 9 ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากร ได้แก ่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ์  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า 
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ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท. พ.ศ. 2560 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 116  ลำดับที่ 2) 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ   
- 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  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณ์ราชภักด ีสิริการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่   ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง 
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และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย  ค่าธงชาติไทย  ธงตราสัญลักษณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
       2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
      4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
     5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผน
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 117 ลำดับที่ 5) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
       2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ 
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
     1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
     2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
     3.รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
        -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขา
ต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา 
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ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่น 
ป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
      - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
    2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติ๊กน้ำร้อน กระติ๊กน้ำแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ  
     (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
    2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า 
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ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
         -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด 
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
 (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
        -   ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ      
( 3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
       - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรค อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
    2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
     - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
     1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
     2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
     3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
        -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขาตั้งกล่อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
       - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด               
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
     1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
     2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท   
     3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
     4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
       -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
       - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
       - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)  
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เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  ปริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 306,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชำระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชำระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บำรุงรักษาสาย ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ 
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ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 131,000 บาท 

      

  
1.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           จำนวน   110,000     บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการ  
2.ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนทีW่ebsiteอินเตอร์เน็ต จำนวน  10,000 บาท 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่  Website  อินเตอร์เน็ตค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3.ค่าจัดทำและบริการพ้ืนที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน   11,000     บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 68,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 68,100 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว 
 คุณลักษณะดังนี้ 
1)เก้าอ้ีหุ้มด้วยวัสดุหนัง Pu  
2) สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำได้ 
3) พักแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม พร้อมขาเหล็ก ล้อเลื่อน 5 แฉก 
(ราคาท้องถิ่น) 
  

      

    จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม จำนวน 4,500 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม  จำนวน  1 หลัง 
1. ตู้ขนาดความกว้าง  91.7 ซม.  ความยาว  31. ซม. ความสูง 176  ซม. 
2. ทำจากเหล็กหนา 0.5 มิล ปั้มขึ้นรูป 
3. ตู้มีทั้งหมด 4 ชั้นละ 10 ช่อง  
(ราคาท้องถิ่น) 
 

      

    จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  จำนวน 1 หลัง 
คุณลักษณะ 
1. ทำจากแผ่นเหล็กหนา 0.5 มิล 
2. ขนาดความยาว 121.8 ซม. ความกว้าง 40.6 ซม. ความสูง 87.8 ซม. 
3. กระจกใส หนา 3 มิล 
(ราคาท้องถิ่น) 
 

      

    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บาน   จำนวน  4  หลัง   
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ  2562 ) 
 

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  - เบนซิน จำนวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์- เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติ 
1) เครื่องยนต์มากกว่า 3000 w 
2) เครื่องยนต์  2 จังหวะ  มากกว่า 0.8 แรงม้า บาร์มากกว่า 11.5 นิ้ว 
3) ความจุน้ำมันเบนซิน มากกว่า 550 ml  ความจุน้ำมันเครื่อง 260 ml 
4) ใช้ได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แก็สโซฮอลล์ 95 เบนซิน 91 เบนซิน 95 
(ราคาท้องถิ่น) 
 
 
 
 
  

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 9,500 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงมา้ 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 
( บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2562) 

      

    จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 15,100 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติ 
พลังงานความร้อน 500 พลังงานความเย็น 85 อุณหภูมิความร้อน 85-
92”C อุณหภูมิความเย็นที่ 5-10”C ความจุถังน้ำร้อน 0.7 ลิตร ถังเย็น
จ ุ2 ลิตร ขนาดความกว้าง 31 เซนติเมตร  ความสูง 34 เซนติเมตร  ความ
ลึก  140 เซนติเมตร (ราคาท้องถิ่น) 

      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น       
    รายจ่ายอื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
รายจ่ายอื่นรายการ ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือสำรวจและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงและเพ่ือ
พัฒนางานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,579,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,889,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,889,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,555,000 บาท 
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1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน      
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วน จำนวน  12  เดือน  ดังนี้ 
1.  นักบริหารงานการคลัง ผู้อำนวยการระดับต้น(ผอ.กอง
คลัง)                    จำนวน  1  อัตรา 
2.  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ       จำนวน  1  อัตรา 
3.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน          จำนวน  1  อัตรา 
4.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน     จำนวน  1  อัตรา 
5.  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                        จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11 ) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
    5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
   6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2 ) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 
 
  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
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   1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
   4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่10)  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 262,000 บาท 

      

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ 
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัด จำนวน  12  เดือน   ดังนี้ 
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                จำนวน  1  อัตรา 
2. พนักงานจ้างทั่วไป (งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน)                                      จำนวน  1  อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3 ) ลงวันที่   10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จำนวน 12 เดือน  ดังนี้  
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)   
จำนวน  1  อัตรา   
 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
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ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 11 สิงหาคม  2558 

  งบดำเนินงาน รวม 625,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
    (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน  40,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จำนวน  255,000  บาท   ตาม
พระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

 

 
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
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(3)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท ตามระเบียบดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิ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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
     1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
     2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
 
 
 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
     2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
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บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- 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  
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
   (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
   (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
     2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
 
 
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
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ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
       1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
       2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
       3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
     -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขา
ต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด 
 
 
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
     - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวด
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เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปริ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
         1.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ 
         2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
 
 
 
         3.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
         4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
         -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
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ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
        - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
        - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  ปริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
 
 
 
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  งบลงทุน รวม 65,200 บาท 
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   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 65,200 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก   จำนวน  4  หลัง 
คุณลักษณะ 
 1)ทำจากแผ่นเหล็กหนา 0.5 มิล 
 2)ขนาดความยาว  121.8 ซม.  ความกว้าง 40.6  ความสูง  87.8 ซม. 
 3)กระจกใส หนา 3 มิล 
(ราคาท้องถิ่น)  

      

    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาน จำนวน 12,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บาน   จำนวน  4  หลัง   
คุณลักษณะ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณลักษณะตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ  2562 ) 

      

    จัดซื้อตู้เอกสารชั้นแฟ้ม จำนวน 9,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม  จำนวน  2  หลัง 
1.ตู้ขนาดความกว้าง  91.7 ซม.  ความยาว  31. ซม. ความสูง 176  ซม. 
2.ทำจากเหล็กหนา 0.5 มิล ปั้มข้ึนรูป 
3.ตู้มีทั้งหมด 4 ชั้นละ 10 ช่อง  
(ราคาท้องถิ่น) 
 
  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสานักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
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กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2563) 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2,600 บาท 

      

  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  

 

 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2563) 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 15,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง  ผ้า  หมวก เข็ม
ขัด ฯลฯ แก่เจ้าหน้าที่ อปพร.   และค่าตัดชุด อปพร  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์จำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 

      

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) อบต.เสม็จ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆ ของศูนย์อปพร.อบต.เสม็จจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงขอสมาชิก อปพร.ตามระเบียบฯในการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/2783ลง
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  2565  หน้า  103  ลำดับที ่8  ) 

      

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเสม็จ 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสม็จ  โดยจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง

      



  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 42 

 

สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม  ฉบับที ่2 หน้า 1 ลำดับ
ที ่1 ) 

    โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
 
 
 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท. พ.ศ. 2560 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 102  ลำดับที่ 2 ) 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,527,800 บาท 
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  งบบุคลากร รวม 1,164,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,164,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 692,000 บาท 

      

  
     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล 2  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  ดังนี้ 
1.  นักบริหารงานการศึกษา ผู้อำนวยการระดับต้น จำนวน  1  อัตรา 
         (ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
2.  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11 ) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
    5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
 
 
 
 
   6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2 ) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
(1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท       จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
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การ  ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
   4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่10)  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 424,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในสังกัด ดังนี้ 
   1. ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 
   2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3 ) ลงวันที่   10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 6,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
    1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือ 
 
 
สั่งการ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 11 สิงหาคม  2558 

  งบดำเนินงาน รวม 295,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท 

      

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (1)เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง   จำนวน  55,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  (2)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท ตามระเบียบ
ดังนี้  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

 

 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
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ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม 
 
 
คำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
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ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตำบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 

      

    โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเรียนรูู้นอกสถานที่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
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บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -  2565  หน้า 109 ลำดับ  4 ) 

    โครงการศึกษาดูงานศููนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
-เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ 

 

สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 109 ลำดับที่ 5) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
   (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
   (2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
     2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
 
 
ส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน
ดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
 
 
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป่า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
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หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุกีฬา จำนวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
 
 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้  ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง ลูก
วอลเล่ย์บอล  ไม้เทนนิส ไม้แบตมินตัน  ลูกฟุตบอล  เสื้อโยคะ ลูก
ตะกร้อ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
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สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ห่วง
ยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง ลูกวอลเล่ย์บอล  ไม้
เทนนิส ไม้แบตมินตัน  ลูกฟุตบอล  เสื้อโยคะ ลูกตะกร้อ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี 
 
 
  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
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บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  ปริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
 
 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  งบลงทุน รวม 68,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 68,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน จำนวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บาน   จำนวน  1  หลัง   
คุณลักษณะ 
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1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณลักษณะตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ  2562 ) 

    จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  4 ฟุต จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  จำนวน  1  ตัว 
คุณลักษณะ 
1. โต๊ะทำงานเหล็กแผ่นหนา  0.5 มิล 
2. ขนาดโต๊ะ  ความยาว  123 ซม. กว้าง 67 ซม.  สูง 75.3 ซม. 
3. มีขาเหยียบหรือที่พัก 
(ราคาท้องถิ่น) 

      

    จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา   หมู่ 9  หน้า 10  จำนวน   1 ชุด 
1) ทำด้วยไม้สัก 
2) มีโต๊ะบูชา  9  ตัว  หน้า 10 นิ้ว 
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
(ราคมท้องถิ่น)  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสานักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสา
นักงาน  จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
 
 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หนว่ย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
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กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2563) 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 
 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2563) 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,550,750 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,212,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,212,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 668,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  จำนวน2  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู  จำนวน   2   ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11 ) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
    5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
   6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2 ) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักส่วนท้องถิ่น
ประจำปี  จำนวน 2  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน 
 
 
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู  จำนวน   2   ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ

      



  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 57 

 

ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2558 

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 109,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักส่วนท้องถิ่น
ประจำปี  จำนวน 2  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  คร ู  จำนวน   2   ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 368,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และ ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  2  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน  2  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3 ) ลงวันที่   10 กรกฎาคม 2557 

  งบดำเนินงาน รวม 1,410,350 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
จ้าง    จำนวน  30,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูและ
ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

   ค่าใช้สอย รวม 664,750 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
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คร ูและผู้ดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ  เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

    โครงการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ถูกวิธี 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเลี้ยงดูเด็กท่ีถูกวิธี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ 
 
 
จัดทำโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 หน้า   95   ลำดับที่ 2  ) 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน 367,500 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเสม็จ จำนวน 2 แห่ง  (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จำนวน  245  วัน  จำนวนเด็ก
นักเรียน  75  คน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 
 
 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 111  ลำดับที ่11) 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จำนวน 84,750 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน
, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
เสม็จ จำนวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัด
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การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวนเด็ก
นักเรียน 75 คน  ดังนี้ 
1) ค่าหนังสือเรียน              อัตราคนละ 200 บาท/
ปี  จำนวน 75 คน  เป็นเงิน 15,000  บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน       อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จำนวน 75 คน   เป็น
เงิน 15,000  บาท 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน     อัตราคนละ 300 บาท/
ปี  จำนวน 75 คน   เป็นเงิน 22,500  บาท 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/
ปี  จำนวน 75 คน   เป็นเงิน 32,250  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ 
 
 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้านการศึกษาของอปท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 111  ลำดับที ่11) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

จำนวน 127,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเสม็จ จำนวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก
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ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็ก
นักเรียน  75  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 111  ลำดับที ่11) 
 
 
  

   ค่าวัสดุ รวม 680,600 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
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ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ 
 
 
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติ๊กน้ำร้อน กระติ๊กน้ำแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ 
 
 
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 665,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
(1)  อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
เสม็จ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเสม็จ  จำนวน 2 แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็ก
นักเรียน 75 คน  จำนวน 260 วัน  จำนวน  156,000  บาท 
-ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2)  อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  จำนวน  2  แห่ง  
 
 
 เด็กนักเรียน  230  คน  จำนวน  260  วัน  จำนวน  478,400  บาท 
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
 ที ่มท 0808.2/ว 3842 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit 
 
 
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊
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อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ทั้ง 2 แห่ง   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
 
 
 
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่า
น้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
เสม็จ ทั้ง 2 แห่ง   
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  งบเงินอุดหนุน รวม 928,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 928,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 928,000 บาท 

      

  

(1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)   
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.)  จำนวน 245  คน อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จำนวน 200 วัน  เป็นเงิน 980,000 บาท  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 3842   ลง
วันที่  30 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 110 ลำดับที ่ 9 ) 
  

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 205,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 205,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่า 
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กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน   ฉบับที ่ 1  หน้า  5   ลำดับที่ 1   ) 

    โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To  be number  one จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be  number  one) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า 
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
 
 

 ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน   ฉบับที ่ 1  หน้า   5  ลำดับที่   3  ) 

    โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า 
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน    ฉบับที ่ 1  หน้า  5   ลำดับที่  2  ) 
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน
จารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ 
 
 
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้   หน้ากากอนามัย  เจล
แอลกอฮอล์  ถุงมือทางการแพทย์  เปลหามคนไข ้ กระบอกตวง  คีมถอน
ฟัน เครื่องนึ่ง ฯลฯ 
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
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- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  หน้ากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล์  ถุงมือทางการแพทย์  เปลหาม
คนไข ้ กระบอกตวง  คีมถอนฟัน เครื่องนึ่ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
  

 งานโรงพยาบาล รวม 470,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 470,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 370,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ  เช่น ค่าตอบแทน จนท./อป
พร. ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน   ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสม็จให้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452  ลง
วันที่  27 พฤษภาคม 2551 และค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
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- พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า   103  ลำดับ  7   ) 

    โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาฆ่าแมลง  ค่าจ้างเหมา
ฉีดพ่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
- ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 113 ลำดับที่ 1 ) 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ค่าตอบแทนสำหรับผู้ฉีด ค่าสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์เลี้ยงและข้ึนทะเบียนจำนวนสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกตรองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 
 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกตรองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว368 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกตรองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  113  ลำดับที่ 2  ) 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 120,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้าน
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ตำบลเสม็จ เช่น จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค
ฯลฯ ไอโอดีน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   2561 - 2565 หน้า 94 ลำดับที่  13) 
 
 
  

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเสม็จ และ
ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวันสำคัญต่างๆเช่นวันผู้สูงอายุ  วัน
สงกรานต์  วันสำคัญต่างๆ ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
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พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น    2561 -2564 หน้า  94  ลำดับที่  14) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,542,760 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,227,460 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,227,460 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 859,560 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วน จำนวน  12  เดือน  ดังนี้ 
1  นักบริหารงานช่าง ผู้อำนวยการระดับต้น (ผอ.กอง
ช่าง)                               จำนวน  1  อัตรา 
2  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน จำนวน  1  อัตรา 
3  นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน จำนวน  1  อัตรา 
 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
      1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11 ) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
    5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
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อ่ืน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
   6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2 ) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
1.นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    จำนวน  1  อัตรา 
2.นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน   จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน 
 
 
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2558 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่

      



  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 78 

 

แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
   4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่10)  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 301,900 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ 
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัด จำนวน  12  เดือน   ดังนี้ 
   1.  ผูช้่วยนายช่างโยธา จำนวน  1  อัตรา 
   2.  พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)  จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3 ) ลงวันที่   10 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จำนวน 12 เดือน  ดังนี้  
1.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา          จำนวน  1  อัตรา 
2.  พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)      จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี   ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
    4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงาน
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 11 สิงหาคม  2558 

  งบดำเนินงาน รวม 305,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน  25,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 
 
 
  (2)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท ตามระเบียบ
ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
         2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
        1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
       2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
      4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
 
 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
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อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่า
ติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  

2. ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ตำบลเสม็จ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดนิสาธารณประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ตำบลเสม็จ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
       2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
     5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
      6) หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      7)  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง   
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หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
       2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
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ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
          - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขา
ต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
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พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป่า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
     - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ 
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกป
ริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า 
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
        - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
        - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
       - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
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 สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
     1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
     2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
     3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
        -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
       - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
      - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
       1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
       1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
       2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
       3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
       4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
         -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
         - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณบ์ันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
         - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
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 เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  ปริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจ
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  งบลงทุน รวม 3,010,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 481,300 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานแบบมีล้อ    จำนวน  1 ตัว 
1) เก้าอ้ีสำนักงานตาข่าย ขาเหล็ก 
2) ขนาดความกว้าง  55 ซม.  ลึก 52 ซม. สูง 101 ซม. 
3) มีพนักพิงกลางหลังเป็นผ้าตาข่าย เบาะนั่งเสริมด้วยฟองน้ำเนื้อ 
(ราคาท้องถิ่น) 

      

    จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  4 ฟุต จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  จำนวน  2  ตัว 
คุณลักษณะ 
1. โต๊ะทำงานเหล็กแผ่นหนา  0.5 มิล 
2. ขนาดโต๊ะ  ความยาว  123 ซม. กว้าง 67 ซม.  สูง 75.3 ซม. 
3. มีขาเหยียบหรือที่พัก 
(ราคาท้องถิ่น) 
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ครุภัณฑ์การเกษตร 

    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 430,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด 8  นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  
คุณสมบัติ 
1 ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ  4 สูบ   
2. มีความสามารถในการสูบน้ำได้ 500 ลบ.ม./ชั่วโมง 
3. ขนาดท่อส่ง 8 นิ้ว ขนาดท่อดูด 8 นิ้ว (ราคาท้องถิ่น) 

      

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
    จัดซื้อปั้มลมพร้อมมอเตอร์ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้ม
ลม ขนาด 1 แรงม้า 2 สูบ ขนาด 92  ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติ  
1) มีขนาดกำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า จำนวนกระบอกสูบสองกระบอก 
2) แรงดันลมไม่ต่ำกว่า 2 บาร์ 100 ปอนด์ 
3) อัตราการผลิตลม 203.2 ลิตร/นาที 
4) กำลังไฟ 220 โวลต์ 
5) ถังเก็บลมขนาด 92 ลิตร 
6) ความเร็วของปั้มลม 650 รอบ/นาที 
(ราคาท้องถิ่น) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 22,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล  แบบที ่1  (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)  จำนวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จาน
วน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 
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ไม่น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย  
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2563) 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3   จำนวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า 
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ต่อนาท ี(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2563) 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,529,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ 2 (ทางทิศใต้
หมู่บ้าน) 

จำนวน 498,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ม้า หมู่ 2 (ทางทิศใต้หมู่บ้าน) 
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 860 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ข้อ 6 หน้า 71 ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชัย หมู่ 5 (จากบ้านนาย
ประเสริฐ  ทองทา - หน้าบ้านนางสาวไลย์ ทองเจือ) 

จำนวน 236,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนชัย หมู่ 5 (จากบ้านนายประเสริฐ  ทองทา - หน้าบ้านนางสาวไลย์  ทอง
เจือ) 
ปริมาณงาน ขนาดผิวการจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 396 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน  ฉบับ
ที ่1  ข้อ  9 หน้า    4   ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ่าโคกหนองแคน บ้าน
หนองพรม หมู่ 7 

จำนวน 378,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบาย
น้ำ บริเวณป่าโคกหนองแคน บ้านหนองพรม หมู่7) 
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 760 เมตร  สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3800 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อ (5 จุด)   
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(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลแผน ฉบับ
ที ่1  ข้อ 4 หน้า 2 )  
 

    
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านสองห้อง หมู่ 4 
บริเวณฝายน้ำล้นห้วยหว้า 

จำนวน 169,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียว บ้านสองห้อง หมู่ 4 บริเวณฝายน้ำล้นห้วยหว้า 
ปริมาณงาน ความกว้าง 1.50 เมตร ความสูง  1.50 เมตร ความ
ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบแปลน ที ่อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ข้อ 6 หน้า 71) 

      

    
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสระน้ำพระราชทาน (โคกหนองแคน) บ้านหนอง
พรม หมู่ 7 

จำนวน 432,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสระน้ำพระราชทาน
(โคกหนองแคน) บ้านหนองพรม หมู่ 7 
ปริมาณงาน  ความสูง 2.00 เมตร ความยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนที่
อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   ข้อ 3 หน้า 2) 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (หน้าบ้านนายสนอง  ยอดอาจ - สี่แยก
บ้านสังแก) บ้านสังแก หมู่ที่ 3 

จำนวน 64,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (หน้าบ้าน
นายสนอง ยอดอาจ - สี่แยกบ้านสังแก 
ปริมาณงาน ปากรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ก้นรางระบายน้ำ
กว้าง 0.20 เมตร ยาว 115 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร (ตามแบบ
แปลน อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับ
ที ่1 หน้า 3 ข้อ 8) 

      

    

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจรเดิม สายทาง
ภายในหมู่บ้านเสม็จ หมู่ 1 (บริเวณหน้าบ้านนายสำราญ ช่องงาม -   บริเวณหน้า
บ้านสุนทร  เกษหอม) 

จำนวน 235,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กปู
ทับผิวจราจรเดิม สายทางภายในหมู่บ้านเสม็จ หมู่ 1 (บริเวณหน้าบ้านนาย
สำราญ ช่องาม - บริเวณหน้าบ้านนายสุนทร เกษหอม) 
 

   .   
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ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า   400 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ข้อ 56 หน้า 84) 

    
โครงการวางท่อลอดถนนบ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านขามไปบ้านหนองดุม 
(รหัสสายทาง สร 4007) 

จำนวน 45,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการวางท่อลอดถนนบ้านสองห้อง หมู่
ที ่4 สายทางบ้านขามไปบ้านหนองดุม (รหัสสายทาง สร 4007) 
ปริมาณงานขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน ฉบับที ่1  ข้อ5 หน้า 2) 

      

    
โครงการวางท่อส่งน้ำ บ้านพรม หมู่7 จากห้วยจริงไป หนองน้ำสาธารณะโคก
หนองแคน 

จำนวน 472,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการวางท่อส่งน้ำ บ้านหนอง
พรม หมู่ 7   จากห้วยจริง ไป หนองน้ำสาธารณะโคกหนองแคน 
ปริมาณงานขนาด
ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ  ยาว 1110.00 เมตร (ตามแบบ
แปลน อบต.กำหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน ฉบับที ่1  ข้อ5 หน้า 2) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ 
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บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   2561 -2565 หน้า 92  ลำดับที่ 1) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเสม็จ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมต่างๆ ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เช่นการ
จัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในระดับหมู่บ้านและ
ระดับตำบลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5 ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   2561 - 2565   หน้า 98 ลำดับที่ 1 ) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ประจำจุดตรวจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติป้องและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ. 2554 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 - 2565 หน้า  102 ลำดับที่ 3) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ลดอุบัติเหตุประจำจุดตรวจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติป้องและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ. 2554 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 25645  หน้า 102 ลำดับที่ 4 ) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   
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ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง 
ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 93  ลำดับที่ 6 ) 

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูล
ฝอย ให้กับประชาชนภายในตำบลเสม็จ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  114  ลำดับที ่5 ) 

    โครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ให้กับเด็ก
และเยาวชน ภายในตำบลเสม็จ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า  93 ลำดับที ่5) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเสม็จต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเสม็จต้านยาเสพ
ติด  ประจำปี2564 เสม็จ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น
ในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 96 ลำดับที ่3 ) 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 30,000 บาท 

    

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริม
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา  ให้แก่คณะ 
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ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสม็จ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 112  ลำดับที ่3) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 200,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมแซมถนนภายในเขตพ้ืนที่ตำบลเสม็จฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ 
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ปฏิบัติ  ดังนี้                            

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 64,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
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รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์
ปีก และสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  งบลงทุน รวม 59,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 59,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 59,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน 1  เครื่อง 
คุณสมบัติ 
1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
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2. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25  แรงม้า 
(บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ 2562) 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 7,864,070 บาท 
  งบกลาง รวม 7,864,070 บาท 
   งบกลาง รวม 7,864,070 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 110,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์) กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สมทบประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง   
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 
2)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
3)หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,800,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตพ้ืนที่ตำบล
เสม็จ จำนวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2562 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,600,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตพ้ืนที่ตำบล
เสม็จ จำนวน 12 เดือน 
   - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 24,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตพ้ืนที่ตำบลเสม็จที่ได้
รับรองและทำการวินิจฉัยจากแพทย์  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูก
ทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ้ จำนวน4รายๆละ500บาท/เดือนจำนวน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว
1468 ลว 27 ก.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 68,075 บาท 

      

  

-เงินสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน  เช่น  กรณีฉุกเฉิน
และจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ  
         - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
    2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2555 
    3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
   5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/ว
76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
   6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว
526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
    7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว
1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
   8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว
1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
    9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว
1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
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   10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
   11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
   12)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5 /ว
608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
   13)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4 /ว
1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน จำนวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามที่กระทรวงแรงงานได้แจ้ง
บังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งใช้บังคับกับราชการส่วนกลางราชการส่วน
ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียน
นายจ้างและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีเพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทำงานให้แก่นายจ้าง การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปี ใน
อัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)       
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      

    สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสม็จ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของอปท. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสม็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของเงินที่
ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามโครงการสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสม็จ 
1.)หนังสือมท 0891.3/ว 1263 ลว 30 พ.ค. 2557 เรื่องแจ้งประกาศเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
2.)หนังสือ สปสช. 3.18.15/ว 0012 ลว 7 พ.ค.2558 เรื่อง แนวทางการ
สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
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3.)หนังสือที่ มท 0891.3/ว403 ลว 25 ก.พ.2559 เรื่อง แจ้งประกาศ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่พ.ศ.2557 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
4.)หนังสือ สปสช.3.65/74/2559 ลว 1 มี.ค.2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกัน
ภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 
5.)หนังสือ สปสช 3.65/ว14/2559 ลว 1 มิ.ย.2559 เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 155,995 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (กบท.) ในอัตราร้อยละ  1  ของงบประมาณรายรับ (เงินรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564)  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
-หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560         
 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มื 0808.5/ว 3466  
          ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2561 
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ ว 2305 
          ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

      

 


