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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

เขต/อ าเภอ พยคัฆภูมพิิสัย    จังหวัดมหาสารคาม 

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

28  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล เวียงสะอาด 
  เขต/อ าเภอ พยัคฆภูมพิิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  44110 

      
   

พื้นที ่ 41.15 ตารางกโิลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 6,052 คน 
ชาย 3,042 คน 
หญิง 3,010 คน 

   
   

 ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 
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สว่นที ่1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียงสะอำด 

อ ำเภอพยคัฆภูมพิสิยั  จงัหวดัมหำสำรคำม 
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ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
               บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาดอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาดจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังน้ี 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 18,537,384.79 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 5,179,697.50 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,937,528.64 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 122,400.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จ านวน 31,353,479.10 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 108,363.39 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 20,695.90 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 57,058.56 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 190,380.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,928,323.25 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,048,658.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,476,466.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 27,460,532.73 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 7,646,484.61 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,866,140.28 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 5,830,811.07 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 21,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,096,096.77 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 5,476,466.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 122,400.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

        
          รายรับจริง ปี  

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 88,348.21 99,000.00 5,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 17,021.00 21,000.00 24,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 76,150.60 65,000.00 70,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 133,032.20 140,000.00 300,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 314,552.01 325,000.00 399,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 16,316,038.47 15,640,000.00 17,700,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
16,316,038.47 15,640,000.00 17,700,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,423,587.00 24,682,710.00 22,711,950.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

18,423,587.00 24,682,710.00 22,711,950.00 

รวม 35,054,177.48 40,647,710.00 40,810,950.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายจา่ย รายจา่ยจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 7,857,785.00 9,539,050.00 9,815,800.00 
  งบบุคลากร 14,295,563.31 16,882,260.00 17,283,500.00 
  งบด าเนินงาน 6,229,547.51 7,875,300.00 8,998,250.00 
  งบลงทุน 3,190,690.64 4,123,100.00 2,106,400.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,053,700.00 2,228,000.00 2,607,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,627,286.46 40,647,710.00 40,810,950.00 
รวม 33,627,286.46 40,647,710.00 40,810,950.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ
  เร่ือง     

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ของ     

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,331,500 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,077,990 
  แผนงานสาธารณสุข 1,700,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 834,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,736,660 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 365,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 740,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 100,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 9,815,800 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 40,810,950 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

                                               รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
                                               อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

         แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 8,465,080 2,245,620 10,710,700 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,299,120 0 4,299,120 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,165,960 2,245,620 6,411,580 
 งบด าเนินงาน 2,866,000 491,000 3,357,000 
     ค่าตอบแทน 310,000 276,000 586,000 
     ค่าใช้สอย 1,901,000 120,000 2,021,000 
     ค่าวัสด ุ 380,000 80,000 460,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 275,000 15,000 290,000 
 งบลงทุน 130,500 118,300 248,800 
     ค่าครุภัณฑ์ 130,500 118,300 248,800 
 งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 
     เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 
                                              รวม 11,476,580 2,854,920 14,331,500 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 110,000 110,000 
      ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
                                               รวม 110,000 110,000 
  แผนงานการศึกษา 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 
 

งบ 
    

       
     
 งบบุคลากร 3,971,640 0 3,971,640 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,971,640 0 3,971,640 
 งบด าเนินงาน 325,000 2,146,250 2,471,250 
     ค่าตอบแทน 140,000 0 140,000 
     ค่าใช้สอย 125,000 1,030,840 1,155,840 
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    ค่าวัสดุ 60,000 1,049,210 1,109,210 
     ค่าสาธารณูปโภค 0 66,200 66,200 
 งบลงทุน 56,100 47,000 103,100 
     ค่าครุภัณฑ์ 56,100 47,000 103,100 
 งบเงินอุดหนนุ 0 1,532,000 1,532,000 
     เงินอุดหนุน 0 1,532,000 1,532,000 
                                              รวม 4,352,740 3,725,250 8,077,990 
 แผนงานสาธารณสุข 

               
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
รวม 

  
งบ 

    
        
         
  งบด าเนินงาน 1,280,000 1,280,000 
      ค่าใช้สอย 1,080,000 1,080,000 
      ค่าวัสดุ 200,000 200,000 
  งบเงินอุดหนนุ 420,000 420,000 
      เงินอุดหนุน 420,000 420,000 
                                               รวม 1,700,000 1,700,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 559,000 0 559,000 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 559,000 0 559,000 
 งบด าเนินงาน 95,000 180,000 275,000 
     ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000 
     ค่าใช้สอย 30,000 180,000 210,000 
     ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000 
                                              รวม 654,000 180,000 834,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

                
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 2,042,160 0 2,042,160 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,042,160 0 2,042,160 
 งบด าเนินงาน 550,000 0 550,000 
     ค่าตอบแทน 170,000 0 170,000 
     ค่าใช้สอย 230,000 0 230,000 
     ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000 
 งบลงทุน 149,500 1,405,000 1,554,500 
     ค่าครุภัณฑ์ 149,500 0 149,500 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,405,000 1,405,000 
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งบเงินอุดหนนุ 0 590,000 590,000 
     เงินอุดหนุน 0 590,000 590,000 
                                              รวม 2,741,660 1,995,000 4,736,660 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบด าเนินงาน 115,000 220,000 335,000 
     ค่าใช้สอย 115,000 220,000 335,000 
 งบเงินอุดหนนุ 0 30,000 30,000 
     เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 
                                              รวม 115,000 250,000 365,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

                
งาน 

  

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบด าเนินงาน 250,000 270,000 520,000 
     ค่าใช้สอย 250,000 270,000 520,000 
 งบลงทุน 200,000 0 200,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 200,000 0 200,000 
 งบเงินอุดหนนุ 0 20,000 20,000 
     เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 
                                              รวม 450,000 290,000 740,000 
 แผนงานการเกษตร 

                
งาน 

  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 100,000 100,000 
      ค่าใช้สอย 100,000 100,000 
                                               รวม 100,000 100,000 
  แผนงานงบกลาง 
                

งาน 
  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 9,815,800 9,815,800 
      งบกลาง 9,815,800 9,815,800 
                                               รวม 9,815,800 9,815,800 
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ข้อบญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
                   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติ  มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.............................................. 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 40,810,950 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น 40,810,950 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,331,500 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,077,990 
  แผนงานสาธารณสุข 1,700,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 834,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,736,660 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 365,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 740,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 100,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 9,815,800 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,810,950 

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังน้ี  

         งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         
 

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี  
  ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................  
       (ลงนาม).................................................. 

   
                ( นางสุนีรัตน์ ทุมมาลา ) 

 
  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อนุมัติ 

 
    

(ลงนาม).................................................. 
 

         (....................................................) 
 

ต าแหน่ง ............................................... 
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รายงานประมาณการรายรับ 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
                    รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36,825.00 45,829.00 44,300.00 50,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 44,185.02 43,587.72 40,376.21 45,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 1,280.00 2,032.00 3,672.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 82,290.02 91,448.72 88,348.21 99,000.00     5,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

20.00 76.00 451.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

1,130.00 600.00 870.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 88,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

15,300.00 11,900.00 15,700.00 17,000.00 17.65 % 20,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

40.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

107,740.00 12,576.00 17,021.00 21,000.00     24,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 63,610.33 24,154.99 76,150.60 65,000.00 7.69 % 70,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 63,610.33 24,154.99 76,150.60 65,000.00     70,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 84,000.00 343,500.00 0.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 22,250.00 51,872.20 133,032.20 90,000.00 122.22 % 200,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,250.00 395,372.20 133,032.20 140,000.00     300,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเล่ือน 929,530.73 246,056.70 261,607.97 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

7,130,678.09 8,125,855.47 8,071,326.77 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

2,255,986.43 2,195,315.81 2,346,779.96 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 171,423.87 0.00 100.00 % 500,000.00 

     ภาษีสุรา 1,245,100.44 1,264,242.23 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 2,678,221.32 3,046,675.09 4,837,456.69 3,500,000.00 42.86 % 5,000,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 46,324.93 44,147.90 36,760.23 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 33,115.40 39,402.36 37,800.98 40,000.00 25.00 % 
 

50,000.00 
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

799,867.00 708,298.00 552,882.00 750,000.00 6.67 % 800,000.00 

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 523.80 116.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,119,348.14 15,670,109.96 16,316,038.47 15,640,000.00     17,700,000.00 

หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

7,921,450.00 18,011,586.00 18,423,587.00 24,682,710.00 -7.98 % 22,711,950.00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 7,921,450.00 18,011,586.00 18,423,587.00 24,682,710.00     22,711,950.00 

รวมทุกหมวด 23,400,688.49 34,205,247.87 35,054,177.48 40,647,710.00     40,810,950.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด  

 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  40,810,950   บาท  แยกเป็น 
  

   รายได้จัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 5,000 บาท 

 
  

ภาษีป้าย จ านวน 5,000 บาท 
 

    
ประมาณการไว้สูงกกว่าปีทีผ่่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะมีการติดตั้งป้าย
เพิ่มข้ึน 

  

 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 24,000 บาท 
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 1,000 บาท 
 

  
ค่าปรับการผิดสญัญา จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา   
 

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ จ านวน 20,000 บาท 

     ตั้งไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะรบัรบัสงูกว่าปีที่ผ่านมา   
 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท 
 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 70,000 บาท 

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รบัมากขึ้น   
 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,000 บาท 

 
  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100,000 บาท 
 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา   เนื่องจากมีโครงการทีจ่ะขายแบบแปลน
มาก 

  

 
  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 200,000 บาท 
     ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รบัสูงข้ึน   
 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,700,000 บาท 

 
  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จ านวน 300,000 บาท 
     ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา   
 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,500,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา   
 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,500,000 บาท 

     ประมาณไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา   
 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 500,000 บาท 

 
  

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,000,000 บาท 
 



15 
 

 

  
  
 

 
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมาเนือ่งจากคาดว่าจะได้รบัการจัดสรรเพิม่ขึ้น 

  

 
  

ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 50,000 บาท 
     ประมาณการไว้เท่ากบัปทีี่ผ่านมา   
 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิม่ขึ้น   
 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 800,000 บาท 

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา เนืองจากคาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรเพิม่ขึ้น   
 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 22,711,950 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

จ านวน 22,711,950 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม 

        
                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 496,080 3.63 % 514,080 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3,690,000 3,700,800 3,626,942 3,528,400 2.44 % 3,614,400 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,374,720 4,385,520 4,311,662 4,195,120     4,299,120 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,847,600 1,548,840 2,162,900 2,319,640 31.1 % 3,041,160 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 23,280 31,830 36,490 127,020 -4.91 % 120,780 
     เงินประจ าต าแหน่ง 158,200 126,000 140,000 168,000 0 % 168,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 657,981 731,919 643,440 722,400 1.3 % 731,800 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 88,461 90,918 95,751 107,700 -3.23 % 104,220 
     เงินอ่ืนๆ 74,200 84,000 56,000 0 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,849,722 2,613,507 3,134,581 3,444,760     4,165,960 
 รวมงบบคุลากร 7,224,442 6,999,027 7,446,243 7,639,880     8,465,080 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 50,400 10,000 100 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,900 20,000 50 % 30,000 
     ค่าเช่าบ้าน 35,700 65,900 155,350 230,000 -8.7 % 210,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,467 19,531 27,026 50,000 0 % 50,000 
 รวมค่าตอบแทน 63,167 85,431 239,676 310,000     310,000 
   คา่ใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 168,000 67,800 86,000 0 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 256,000 0 % 256,000 
     รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 8,500 11,900 17,030 25,000 20 % 30,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 296,510 488,756 0 0 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกาาร 0 0 319,457 310,000 -35.48 % 200,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ 

0 0 0 0 100 % 900,000 

 
      

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายบอกทางในเขต  อบต.เวียงสะอาด 

0 112,450 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 49,550 0 0 0 0 % 0 
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โครงการจิตอาสา "ท าความดถีวายเป็น
พระราชกุศล" 

0 0 49,400 50,000 0 % 50,000 

 
      

โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะ
ประโยชน์/ปกป้องการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

20,190 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

       โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณา
การ 

6,100 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการและครบวงจร 

0 207,250 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการประชาคมเพือจัดท าเเผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 
      

โครงการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.เวียงสะอาด 

0 203,220 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.เวียงสะอาด 

0 0 229,250 200,000 -10 % 180,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  (AEC) 

263,115 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

 
      

โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและ
บุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการให้บริการประชาชน 

0 129,087 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

 
      

โครงการรณรงค์/ป้องกันลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

61,864 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการรณรงค์ตามนโยบายรัฐบาล  
จังหวัด  หรือวันส าคัญต่างๆ 

84,550 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการรณรงค์ตามนโยบายรัฐบาล, 
จังหวัด 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

 
      

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
การจราจร 

0 49,110 0 0 0 % 0 

       โครงการวันท้องถิ่นไทย 24,800 0 0 10,000 0 % 10,000 
       โครงการเวียงสะอาดร่วมใจ ต้านภัยหนาว 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการอบรมคุุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสส าหรับเจ้าหน้าที่ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

โครงการอบรมจัดท าแผนสามปี/แผน
ชุมชน/แผนยุทธศาสตร์/แผนด าเนินงาน 

0 5,700 0 0 0 % 0 

       โครงการอบรมภาษาน าพาสู่อาเซียน 29,953 0 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเก่ียวกับ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

0 183,510 0 0 0 % 0 
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โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอ านาจ
หน้าที่ของ อปท.ให้แก่สมาชิก อบต. 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 138,753.75 59,739.3 143,980.64 100,000 0 % 100,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,151,885.75 1,518,522.3 845,117.64 1,141,000     1,901,000 
   คา่วัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 226,795.05 207,302 186,224 150,000 0 % 150,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 74,575 0 0 0 0 % 0 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 27,805 26,620 64,210 40,000 0 % 40,000 
     วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 120,402 124,150.7 123,330.3 150,000 0 % 150,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 1,652 1,880 2,240 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสด ุ 451,229.05 359,952.7 376,004.3 380,000     380,000 
   คา่สาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 134,469.96 137,276.7 126,227.85 160,000 12.5 % 180,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 108 0 5,000 0 % 5,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 2,072 378 156 5,000 0 % 5,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 72,101.11 75,619.4 76,945.57 85,000 0 % 85,000 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 208,643.07 213,382.1 203,329.42 255,000     275,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 1,874,924.87 2,177,288.1 
1,664,127.3

6 
2,086,000     2,866,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก้าอ้ีส านักงาน 36,900 0 0 0 0 % 0 
       เก้าอ้ีส านักงาน (ส าหรับประชุมสภา) 52,900 0 0 0 0 % 0 
 

      
เก้าอ้ีส านักงาน (ส าหรับผู้บริหาร+
ประธานสภา) 

6,900 0 0 0 0 % 0 

       เครื่องโทรศัพท/์โทรสาร 9,500 0 0 0 0 % 0 
       เครื่องปรับอากาศ 0 40,000 0 0 0 % 0 
       เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU 0 17,000 0 0 0 % 0 
       เครื่องพิมพ์ 16,000 0 0 0 0 % 0 
       จัดซ้ือเก้าอ้ี  0 0 0 50,000 -100 % 0 
       ชุดไมค์โคโฟน+เครื่องควบคุม 35,000 0 0 0 0 % 0 
       โซฟาไม้ 0 15,900 0 0 0 % 0 
       ตู้เก็บเอกสาร 7,000 9,000 0 9,600 248.96 % 33,500 
       โต๊ะ/เก้าอีส านักงาน 0 0 19,850 0 0 % 0 
       โต๊ะประชุมสภา 49,500 0 0 0 0 % 0 
       โต๊ะประชุมส าหรับผู้บริหาร 8,500 0 0 0 0 % 0 
       โต๊ะและเก้าอ้ีส านักงาน 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โน๊ตบุ๊ค 21,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       จัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร์ 0 0 0 49,300 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
       ชุดดับเพลิง 0 30,000 0 0 0 % 0 
       ตู้เก็บถังดับเพลิง 0 130,200 0 0 0 % 0 
       ถังดับเพลิง 0 189,000 0 0 0 % 0 
       สายดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 32,000 
       สายส่งน้ าดับเพลิง 0 15,000 0 0 0 % 0 
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      หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ า 0 19,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       คอมพิวเตอร์ 0 0 53,000 23,000 0 % 23,000 
       คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 20,500 0 0 0 % 0 
       คอมพิวเตอร์ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) 0 15,900 0 0 0 % 0 
       เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 22,000 0 % 22,000 
       เครื่องปริ้นเตอร์ 0 6,200 11,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์อ่ืน               
       เล่ือยเครื่องยนต์ 0 9,000 0 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 243,200 516,700 83,850 153,900     130,500 
 รวมงบลงทุน 243,200 516,700 83,850 153,900     130,500 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000 15,000 15,000 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 15,000 

 รวมเงินอุดหนนุ 15,000 15,000 15,000 0     15,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 15,000 15,000 15,000 0     15,000 
 

รวมงานบริหารทั่วไป 9,357,566.87 9,708,015.1 
9,209,220.3

6 
9,879,780     11,476,580 

 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 979,973 1,236,820 1,316,580 1,595,100 16.08 % 1,851,540 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 4,960 330 24,000 100 % 48,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 253,100 255,360 202,840 250,440 2.25 % 256,080 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 39,490 48,000 0 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,341,073 1,587,140 1,601,240 1,959,540     2,245,620 
 รวมงบบคุลากร 1,341,073 1,587,140 1,601,240 1,959,540     2,245,620 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,900 15,000 33.33 % 20,000 
     ค่าเช่าบ้าน 9,650 62,700 81,600 119,400 80.9 % 216,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,800 4,500 15,000 33.33 % 20,000 
 รวมค่าตอบแทน 13,910 67,500 90,000 184,400     276,000 
   คา่ใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 80,980 0 0 0 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 163,906 34,688 100,000 0 % 100,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 80,980 163,906 34,688 120,000     120,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 53,962.2 69,999.05 48,976 40,000 25 % 50,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
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รวมค่าวัสด ุ 53,962.2 69,999.05 48,976 70,000     80,000 
   คา่สาธารณูปโภค               
     ค่าบริการไปรษณีย์ 635 15,171 1,017 5,000 200 % 15,000 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 635 15,171 1,017 5,000     15,000 
 รวมงบด าเนินงาน 149,487.2 316,576.05 174,681 379,400     491,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เครื่องคอมพิวเตอร์ 15,980 0 0 0 0 % 0 
       เครื่องพิมพ์ 7,300 0 0 0 0 % 0 
       ตู้เก็บเอกสาร 9,000 13,500 9,000 16,500 0 % 16,500 
       โต๊ะเก้าอ้ี ส านักงาน 0 3,500 0 0 0 % 0 
       โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 0 0 0 0 100 % 4,500 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       คอมพิวเตอร์ 0 0 16,000 0 0 % 0 
       เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 47,000 
       เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 22,000 
       เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 17,000 0 0 % 0 
       เครื่องพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 28,300 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 32,280 17,000 42,000 16,500     118,300 
 รวมงบลงทุน 32,280 17,000 42,000 16,500     118,300 
 รวมงานบริหารงานคลัง 1,522,840.2 1,920,716.05 1,817,921 2,355,440     2,854,920 
 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
10,880,407.0

7 
11,628,731.1

5 
11,027,141.

36 
12,235,220     14,331,500 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 

0 0 22,380 80,000 0 % 80,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 22,380 110,000     110,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 22,380 110,000     110,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 0 0 22,380 110,000     110,000 
 งานปอ้งกนัภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอคัคภีัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการจัดซ้ือเครื่องแบบ อปพร. 
(ส าหรับหลักสูตรจัดตั้งใหม่) 

0 58,900 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเพ่ิม
ศักยภาพของศูนย ์ อปพร. (ชุด อปพร.) 

166,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ศึกษาดูงาน
ของ  อปพร. 

46,752 0 0 0 0 % 0 

       โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง  อปพร. 0 77,000 0 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 212,752 135,900 0 0     0 
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รวมงบด าเนินงาน 212,752 135,900 0 0     0 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภัย 212,752 135,900 0 0     0 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 212,752 135,900 22,380 110,000     110,000 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 253,126 2,009,234 288,260 2,521,100 -4.68 % 2,403,120 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 218.75 % 76,500 
     เงินวิทยฐานะ 0 0 0 82,000 135.61 % 193,200 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 367,645 1,205,160 206,760 1,414,080 -13.56 % 1,222,320 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 99,180 0 95,940 -20.26 % 76,500 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 620,771 3,313,574 495,020 4,137,120     3,971,640 
 รวมงบบคุลากร 620,771 3,313,574 495,020 4,137,120     3,971,640 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 5,000 300 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,750 10,000 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 36,000 33,000 33,000 42,000 42.86 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 18,527 31,900 25,000 100 % 50,000 
 รวมค่าตอบแทน 39,740 51,527 71,650 82,000     140,000 
   คา่ใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 76,546 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กไทย หัวใจ
อาเซียน 

100,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมให้บุตร
ศึกษาต่อในชั้นต่อไป 

15,000 0 0 0 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 98,670 212,944 80,000 0 % 80,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาครูผู้ดแูลเด็ก/ผู้ดแูลเด็ก
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

0 0 0 0 100 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 15,000 0 % 15,000 
 รวมค่าใช้สอย 219,546 98,670 212,944 95,000     125,000 
   คา่วัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 49,995 50,000 18,846 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 1,490 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุการศึกษา 0 287,300 0 0 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 49,995 337,300 20,336 60,000     60,000 
   คา่สาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 0 0 488.68 0 0 % 0 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 25 0 0 % 0 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 513.68 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 309,281 487,497 305,443.68 237,000     325,000 
   งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 0 0 100 % 7,500 
       ตุุุเก็บเอกสาร 0 0 4,500 0 0 % 0 
       ตู้กระจก 2 บานเล่ือน 0 0 0 0 100 % 5,000 
       โต๊ะท างาน 0 0 0 0 100 % 18,000 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 15,900 0 0 100 % 23,000 
       เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 4,300 4,300 -39.53 % 2,600 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 15,900 8,800 4,300     56,100 
 รวมงบลงทุน 0 15,900 8,800 4,300     56,100 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 930,052 3,816,971 809,263.68 4,378,420     4,352,740 
 งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,828,170 0 0 % 0 
     เงินวิทยฐานะ 0 0 17,500 0 0 % 0 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,124,160 0 0 % 0 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 94,940 0 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 3,064,770 0     0 
 รวมงบบคุลากร 0 0 3,064,770 0     0 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ               
       รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 242,000 -100 % 0 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0 0 0 1,145,400 -12.62 % 1,000,840 

 

      

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
สะอาด  (ค่าจัดการเรียนการสอน)   

0 0 265,200 0 0 % 0 

 

      

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
สะอาด  (อาหารกลางวัน)  

0 0 731,720 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมศึกษาในขั้น
ต่อไป  

0 0 12,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 1,008,920 1,387,400     1,030,840 
   คา่วัสด ุ               
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 29,600 -8.78 % 27,000 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 1,208,229.1 1,135,182.48 993,968.92 1,039,700 -3.61 % 1,002,210 
     ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 866,480 816,200 0 0 0 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
     วัสดุการศึกษา 90,000 0 0 0 0 % 0 
     วัสดุอ่ืน 24,045 27,825 0 0 0 % 0 
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รวมค่าวัสด ุ 2,188,754.1 1,979,207.48 993,968.92 1,079,300     1,049,210 
   คา่สาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 0 17,501.82 23,581.48 70,000 -30 % 49,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 380 1,050 7,200 -44.44 % 4,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 13,200 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 0 17,881.82 24,631.48 77,200     66,200 
 รวมงบด าเนินงาน 2,188,754.1 1,997,089.3 2,027,520.4 2,543,900     2,146,250 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 47,000 
       ตู้เก็บเอกสาร 0 0 13,500 0 0 % 0 
       ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด 0 27,000 0 0 0 % 0 
       โต๊ะท างาน 0 0 19,600 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์การศึกษา               
 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

0 0 376,000 0 0 % 0 

       เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 99,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 496,000 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       ประเภทงานบ้านงานครัว 65,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
       ประเภทถังดับเพลิง 7,200 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 25,800 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์อ่ืน               
       จัดซ้ือถังน้ าพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 134,000 -100 % 0 
       จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 0 0 0 35,000 -100 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 171,200 523,000 434,900 169,000     47,000 
   ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
 

      
โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านขี้เหล็ก   

0 0 0 70,000 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสว่างอารมณ์  

0 0 0 70,000 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงสะอาด 

0 0 512,000 0 0 % 0 

 รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 512,000 140,000     0 
 รวมงบลงทุน 171,200 523,000 946,900 309,000     47,000 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,781,000 1,652,000 1,618,700 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต 

0 0 0 1,556,000 -1.54 % 1,532,000 

 รวมเงินอุดหนนุ 1,781,000 1,652,000 1,618,700 1,556,000     1,532,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 1,781,000 1,652,000 1,618,700 1,556,000     1,532,000 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,140,954.1 4,172,089.3 7,657,890.4 4,408,900     3,725,250 
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รวมแผนงานการศกึษา 5,071,006.1 7,989,060.3 8,467,154.08 8,787,320     8,077,990 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการและครบวงจร 

0 0 49,600 150,000 -33.33 % 100,000 

 
      

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการ
เเพทย์ฉุกเฉิน 

0 0 246,400 380,000 0 % 380,000 

 
      

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้หวัด
ใหญ่ 

0 0 199,900 200,000 -25 % 150,000 

 
      

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้หวัด
ใหญ่  ๒๐๐๙ 

0 148,850 0 0 0 % 0 

       โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 56,200 50,000 0 % 50,000 
 

      
โครงการอบรมศึกษาดูงานดา้น
สิ่งแวดล้อมขยะ 

0 0 0 0 100 % 300,000 

 
      

โครงการอบรมศึกษาดูงานบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 148,850 552,100 780,000     1,080,000 
   คา่วัสด ุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 246,500 97,500 195,000 200,000 0 % 200,000 
 รวมค่าวัสด ุ 246,500 97,500 195,000 200,000     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 246,500 246,350 747,100 980,000     1,280,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       เครื่องพ่นหมอกควัน 0 59,000 0 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 59,000 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 0 59,000 0 0     0 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข 

0 0 0 420,000 0 % 420,000 

     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 420,000 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนนุ 0 0 420,000 420,000     420,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 0 0 420,000 420,000     420,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 246,500 305,350 1,167,100 1,400,000     1,700,000 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 157,500 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนนุ 157,500 0 0 0     0 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 157,500 0 0 0     0 
 รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ 157,500 0 0 0     0 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 404,000 305,350 1,167,100 1,400,000     1,700,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห ์               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 459,607 356,295 308,640 451,260 -19.56 % 363,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -100 % 0 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 30,000 180,000 184,560 195,600 0.2 % 196,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 489,607 536,295 493,200 670,860     559,000 
 รวมงบบคุลากร 489,607 536,295 493,200 670,860     559,000 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 5,000 300 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 6,000 66.67 % 10,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,000     35,000 
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,448 59,580 19,400 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 26,448 59,580 19,400 30,000     30,000 
   คา่วัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 20,000 50,000 39,392 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสด ุ 20,000 50,000 39,392 30,000     30,000 
 รวมงบด าเนินงาน 46,448 109,580 58,792 76,000     95,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 4,800 -100 % 0 
       เต็นท ์ 0 0 49,600 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 49,600 4,800     0 
 รวมงบลงทุน 0 0 49,600 4,800     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 536,055 645,875 601,592 751,660     654,000 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพต าบลเวียงสะอาด 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 
      

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัวต าบลเวียงสะอาด 

0 0 0 0 100 % 120,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     180,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     180,000 
 รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห ์ 0 0 0 0     180,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 536,055 645,875 601,592 751,660     834,000 
  

แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 726,583 618,869 576,475.31 691,500 100.34 % 1,385,340 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 23,395 24,716 6,495 48,660 -50.68 % 24,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 431,576 376,120 486,120 428,400 18.85 % 509,160 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,939 62,000 84,000 84,000 -2.79 % 81,660 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,296,493 1,123,705 
1,195,090.3

1 
1,294,560     2,042,160 

 
รวมงบบคุลากร 1,296,493 1,123,705 

1,195,090.3
1 

1,294,560     2,042,160 

   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 5,000 300 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
     ค่าเช่าบ้าน 3,000 24,650 43,350 73,000 64.38 % 120,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,381 5,719 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 3,000 27,031 49,069 98,000     170,000 
   คา่ใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,476 27,560 28,506 30,000 0 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,170 192,250 116,631.07 400,000 -50 % 200,000 
 รวมค่าใช้สอย 31,646 219,810 145,137.07 430,000     230,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 29,980 70,000 33,797 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 64,874 66,457 170,000 -41.18 % 100,000 
     วัสดุก่อสร้าง 0 1,750 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 1,176.1 400 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าวัสด ุ 31,156.1 137,024 100,254 220,000     150,000 
 รวมงบด าเนินงาน 65,802.1 383,865 294,460.07 748,000     550,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 0 0 100 % 12,500 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดปริ้นเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด าส าหรับกระดาษขนาด A 3 

53,000 0 0 0 0 % 0 

       ตู้เก็บเอกสาร 0 4,500 0 7,000 -100 % 0 
       ตู้เก็บเอกสาร ชนิด  2  บาน 0 0 0 0 100 % 5,000 
       โต๊ะส านักงาน  7,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
พร้อมไมค์สาย 

0 8,240 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์กีฬา               
       เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 0 96,500 0 0 0 % 0 
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ครุภัณฑ์ส ารวจ 
      เทปวัดระยะใยแก้ว ( Fiberglass  Tape ) 1,000 0 0 0 0 % 0 

       ล้อวัดระยะทาง 8,500 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       คอมพิวเตอร์ 0 15,900 16,000 0 100 % 22,000 
       เครื่องปริ้นเตอร์ 0 3,200 7,900 7,900 26.58 % 10,000 
     ครุภัณฑ์อ่ืน               
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า พร้อมท่อส่ง
น้ า  หมู่ที่ 13 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 69,500 128,340 23,900 14,900     149,500 
   คา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าถมดิน               
       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  อบต. 0 136,000 0 0 0 % 0 
     อาคารต่าง ๆ               
 

      
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต.
เวียงสะอาด 

0 0 0 4,000,000 -100 % 0 

       โครงการร้ือถอนอาคารส านักงานกองช่าง    0 0 0 19,000 -100 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
(1) โครงการปรับปรุงอาคาร  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนหมี  

47,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านโคกสะอาด 

49,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านหัวดงนาค่าย 

50,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

(4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองจาน 

6,400 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 152,900 136,000 0 4,019,000     0 
 รวมงบลงทุน 222,400 264,340 23,900 4,033,900     149,500 
 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 1,584,695.1 1,771,910 
1,513,450.3

8 
6,076,460     2,741,660 

 งานไฟฟ้าถนน               
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสาวเอ้  หมู่ 
13 

0 0 12,940.64 0 0 % 0 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11   

49,400 0 0 0 0 % 0 

 
      

11.โครงการยกระดับผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12  

84,200 0 0 0 0 % 0 

 
      

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 13   

89,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค่ายพัฒนา  หมู่ที่ 15   

88,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหลวง หมู่ที 19  

44,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 19   

47,300 0 0 0 0 % 0 

 
      

16.โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20   

84,500 0 0 0 0 % 0 
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6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงยางน้อย หมู่ที ่ 5   

89,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงเหม่า หมู่ที ่ 6   

86,800 0 0 0 0 % 0 

 
      

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9   

176,900 0 0 0 0 % 0 

 
      

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหัวดงนาค่าย หมู่ที ่10   

88,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
หนองหลวง  ม.๑๙  (จากบ้านนางล าดวน 
– ห้าแยก)  

0 0 0 29,000 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านพักครู
โรงเรียนเวียงสะอาด - ล าพลับพลา หมู่ 8 

0 0 99,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้าง คสล. ม.5 - โรงเรียน
บ้านโคกสะอาด 

0 0 99,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11 เส้น
หนองตาโซด 

0 0 0 0 100 % 97,000 

 
      

โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 21 เส้นทิศ
ตะวันออกบ้าน - โรงเรียนบ้านดอนหมี 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. 
บ้านหนองแคนลุมพุก หมู่ 12  (แยก
ศาลากลางบ้าน) 

0 0 98,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. 
หมู่ 14  เส้นกลางบ้าน 2 ฝั่ง 

0 0 98,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่
ที่ 10 จากร้านค้าชุมชน - สี่แยกบ้านเลขา 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่
ที่ 18 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ดอนหมี -บ้านหนองแคนลุมพุก 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้า
บ้าน แม่บุบผา  หมู่ 15 

0 0 99,400 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไป 
ศพด.บ้านขี้เหล็ก (ข้างโรงเรียนประถม) 

0 0 199,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้
หมู่บ้าน - ลาดยางบุลาน  หมู่ที่ 3 

0 0 98,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียน
บ้านหนองจาน - วัด หมู่ที่ 3 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้า
บ้านพ่อเสาร์ หมู่ 10 

0 0 149,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัด 
หมู่ 2 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าศาลา
ประชาคม (ต่อจากเดิมศาลปู่ตาหมู่ 1) 

0 0 86,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 รอบ
หมู่บ้าน หน้าวัด,ศาลปู่ตา 

0 0 99,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9,16  
ทางเข้าหมู่บ้าน 

0 0 196,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
หน้าบ้านก านัน 

0 0 0 0 100 % 37,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 
จากเส้นโรงงานขนมจีน - โรงกลึง 

0 0 0 0 100 % 100,000 

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 0 0 0 0 100 % 100,000 
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บ้านหนองหลวง (หนองกกน้อย - โคก
สะอาด) 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปู่ตา - 
บ้านดงยางน้อย หมู่ 17 

0 0 99,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขี้เหล็กใต้  หมู่ที่ 18 (ทางเข้าบ้าน
ยายสรวง) 

0 32,500 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน) 

0 98,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงน้ ากิน  หมู่ที่ 17 (เส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน) 

0 98,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงยางน้อย หมูท่ี่ 5  (เส้นไปโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด ) 

0 99,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหมี  หมู่ที่ 8 (จากบ้านพ่อปุ๊ก-ไป
นาพ่อมง ) 

0 117,500 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหลวง  หมู่ที่ 19 (สายทาง
หนองกกน้อย-โคกสะอาด) 

0 97,500 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านหนองจาน 
หมูที่ 3 

0 252,000 0 0 0 % 0 

       โครงการกอ่สรา้งถนนดินไปศาลปู่ตา หมู่ 20 0 0 99,400 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ 1 
เส้น บ้านโคกสะอาด - วัดป่าหนองหญ้า
หวาย 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก - วัดป่า
บ้านหนองหญ้าหวาย หมู่ 4  

0 0 98,500 0 0 % 0 

       
โครงการกอ่สรา้งถนนหินคลกุ บ้านข้ีเหล็กใต้ 
หมู่ที่ 18 (เส้นหนองอิโซด-เวียงชัย) 0 67,200 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 18 - 
เขต อบต.เวียงชัย 

0 0 98,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบโนน
สาวเอ้  หมู่ 13 

0 0 98,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนอง
ตาโซด หมู่ 11 

0 0 98,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านค่าย
พัฒนา หมู่ 15 หน้าวัด - สามแยกถนนด า 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 14 
โรงสี 

0 0 0 0 100 % 77,000 

 
      

โครงการขยายเขตท่อประปาเส้น
กลางบ้าน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 

0 0 0 0 100 % 135,000 

 
      

โครงการขยายผวิจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงเหม่า  หมู่ที่ 6  (ถนน
กลางหมู่บ้าน) 

0 99,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผวิจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 14(
ถนนกลางบ้าน) 

0 99,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายไหล่ถนน คสล. บ้านดอน
หมี หมู่ที่ 20 

0 0 0 0 100 % 59,000 

 รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 928,100 1,059,700 1,928,740.64 29,000     1,405,000 
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รวมงบลงทุน 928,100 1,059,700 1,928,740.64 29,000     1,405,000 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 622,071.22 119,019.77 0 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ขี้เหล็กใต้ ม.๑๘ บ้านนายอ าคา – 
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก  

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
หนองแคนลุมพุก ม.๑๒ (โรงหม่อนไหม)   

0 0 0 62,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
หนองจาน ม.๓    

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
หนองหญ้าหวาย ม.๔ จากวัดป่า – บ้าน
หนองหญ้าหวาย     

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 7 
จ านวน 2 เส้น 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้า 
อบต.- บ้านช่างดอน หมู่ 19 

0 0 0 32,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย
ปรารถนา หมู่ที่ 12 

0 0 0 0 100 % 60,000 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนน
แคน - ดอนหมี 

0 0 0 0 100 % 180,000 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
หนองแคนลุมพุก ไปโรงไหมวัยอ่อน  หมู่
ที่ 12 

0 0 0 34,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 1 

0 0 0 120,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบ
หมู่บ้านหนองจาน หมู่ 3 

0 0 0 66,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการชยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 17  
บ้านดงน้ ากิน - เมืองเสือ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมเงินอุดหนนุ 622,071.22 119,019.77 0 714,000     590,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 622,071.22 119,019.77 0 714,000     590,000 
 

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,550,171.22 1,178,719.77 
1,928,740.6

4 
743,000     1,995,000 

 งานบ าบดัน้ าเสีย               
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองหลวง  หมู่ 19 

0 0 74,700 0 0 % 0 

 
      

โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านโนนแคน 
หมู่ที่ 9 

0 0 32,200 0 0 % 0 

 รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 106,900 0     0 
 รวมงบลงทุน 0 0 106,900 0     0 
 รวมงานบ าบดัน้ าเสีย 0 0 106,900 0     0 
 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 3,134,866.32 2,950,629.77 
3,549,091.0

2 
6,819,460     4,736,660 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการบริหารจัดการระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 

105,104 0 0 0 0 % 0 

       โครงการยุตคิวามรุนแรงต่อเด็กและสตร ี 0 0 9,900 0 0 % 0 
       โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 0 0 9,900 10,000 0 % 10,000 
       โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ 0 0 9,900 10,000 0 % 10,000 
 

      
โครงการเวียงสะอาดร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

 
      

โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

       โครงการสูบน้ าเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 105,104 0 29,700 115,000     115,000 
   คา่วัสด ุ               
     วัสดุเครื่องแตง่กาย 0 0 16,800 0 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 0 0 16,800 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 105,104 0 46,500 115,000     115,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,104 0 46,500 115,000     115,000 
 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการ
เเพทย์ฉุกเฉิน 

0 307,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

120,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

0 20,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

0 0 140,000 140,000 -14.29 % 120,000 

       โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ 0 9,900 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการรณรงค์ยตุิความรุนแรงต่อเด็ก
และสตร ี

9,900 9,900 0 0 0 % 0 

       โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพตดิ 0 13,200 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงวัย ชุ่มฉ่ าใจวัน
สงกรานต ์

120,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการเวียงสะอาดร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

50,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพต าบลเวียงสะอาด 

0 55,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการอบรมเสริมสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

29,224 0 0 0 0 % 0 

       โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ 49,800 0 0 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 378,924 415,000 140,000 140,000     220,000 
 รวมงบด าเนินงาน 378,924 415,000 140,000 140,000     220,000 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0 
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อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย 

0 0 0 0 100 % 30,000 

     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 150,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนนุ 180,000 0 0 0     30,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 180,000 0 0 0     30,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 558,924 415,000 140,000 140,000     250,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 664,028 415,000 186,500 255,000     365,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการแขง่ขันกีฬาตา้นยาเสพ
ติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคค ี

0 0 200,000 250,000 0 % 250,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน       

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ปรองดอง สมานฉันท์ สร้าง
สามัคค ี

150,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ปรองดองสมานฉันท ์สร้างสามัคค ี

0 185,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬา 

90,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 240,000 185,000 200,000 300,000     250,000 
 รวมงบด าเนินงาน 240,000 185,000 200,000 300,000     250,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์กีฬา               
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 
4 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 
5 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0     200,000 
   คา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
1.โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ หมู่ 8 

96,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

2.โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ หมู่ 14 

96,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

3.โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ หมู่ 18 

96,500 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 289,500 0 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 289,500 0 0 0     200,000 
 รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 529,500 185,000 200,000 300,000     450,000 
 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานประเพณี 0 0 169,880 200,000 -15 % 170,000 
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บุญบ้ังไฟ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี พิธี
ทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 

0 0 130,123 250,000 -80 % 50,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฏิบัติธรรม
ส าหรับประชาชน 

0 0 50,000 50,000 0 % 50,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟ 

170,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการลานวดั  ลานใจ  
ลานธรรม  น้อมน าตามวิถีพุทธศาสนา 

60,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  เข้าวัด พัฒนาจิต 

68,560 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

40,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี
และประเพณีต่างๆ 

800 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

0 169,980 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี   พิธีทาง
ศาสนาและประเพณีต่างๆ 

0 54,603 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

0 0 148,540 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับ
ประชาชน 

0 95,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 339,360 319,583 498,543 500,000     270,000 
 รวมงบด าเนินงาน 339,360 319,583 498,543 500,000     270,000 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
 

      
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 รวมเงินอุดหนนุ 0 0 0 0     20,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 0 0 0 0     20,000 
 รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 339,360 319,583 498,543 500,000     290,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 868,860 504,583 698,543 800,000     740,000 
 แผนงานการเกษตร               
 งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม ้               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนรักป่า 

50,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะ ปลูก
หญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้าง
และซ่อมแซมฝายชะลอน้ าตามแนว
พระราชด าริฯ 

0 0 50,000 50,000 0 % 50,000 

 
      

โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักป่า 

0 49,800 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

0 0 0 0 100 % 50,000 
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รวมค่าใช้สอย 50,000 49,800 50,000 50,000     100,000 
 รวมงบด าเนินงาน 50,000 49,800 50,000 50,000     100,000 
 รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม ้ 50,000 49,800 50,000 50,000     100,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 50,000 49,800 50,000 50,000     100,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 94,847 151,410 156,525 151,800 11.99 % 170,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 17,000 76.47 % 30,000 
     เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 0 5,831,500 6,014,600 7,173,600 4.28 % 7,480,800 
     เบ้ียยังชีพคนพิการ 0 1,260,000 1,308,800 1,536,000 0 % 1,536,000 
     เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 8,000 8,500 6,000 18,000 0 % 18,000 
     ส ารองจ่าย 170,670.84 353,181.88 27,730 183,000 9.29 % 200,000 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 180,000 120,000 150,000 0 0 % 0 
 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เวียงสะอาด (สปสช.อบต.เวียง
สะอาด) 

0 0 0 150,000 0 % 150,000 

 
      

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเวียง
สะอาด 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

     เงินช่วยพิเศษ 0 49,710 0 0 0 % 0 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

149,758 178,347 194,130 159,650 13.37 % 181,000 

 รวมงบกลาง 603,275.84 7,952,648.88 7,857,785 9,439,050     9,815,800 
 รวมงบกลาง 603,275.84 7,952,648.88 7,857,785 9,439,050     9,815,800 
 รวมงบกลาง 603,275.84 7,952,648.88 7,857,785 9,439,050     9,815,800 
 รวมแผนงานงบกลาง 603,275.84 7,952,648.88 7,857,785 9,439,050     9,815,800 
 รวมทุกแผนงาน 22,425,250.33 32,577,578.1 33,627,286.46 40,647,710     40,810,950 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
อ าเภอ พยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 40,810,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเป็น  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 11,476,580 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,465,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,299,120 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  

จ านวน ๑ อัตราๆ ละ ๒๐,๔๐๐ บาท/ เดือน  จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  ๒ อัตรา ๆ ละ ๑๑,๒๒๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๖๙,๒๘๐ บาท 

      

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน ๑ อัตราๆ ละ ๑,๗๕๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่รองนายก องค์การ
บรหิารส่วนต าบล จ านวน ๒ อัตราๆ ละ ๘๘๐ บาท/
เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบรหิารส่วน

ต าบล จ านวน ๑ อัตราๆ ละ ๑,๗๕๐ บาท/เดือน บาท/
เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จ านวน ๒ อัตราๆ ละ ๘๘๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒ เดือน   เป็น
เงิน ๒๑,๑๒๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน และรอง
นายก ๒ ต าแหน่ง จ านวน ๑๒ เดือน 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึ 
ษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 
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        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน ๑ อัตราๆ ละ ๗,๒๐๐  บาท/เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๘๖,๔๐๐ บาท 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 3,614,400 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบรหิารส่วน

ต าบล จ านวน ๑ อัตราๆละ ๑๑,๒๒๐ บาท/เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท เงินค่าตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภาองค์การ 
บรหิารส่วนต าบล จ านวน ๑ อัตราๆ ๙,๑๘๐ บาท/
เดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนต าบล จ านวน ๓๘ อัตราๆ ละ ๗,๒๐๐ บาท/
เดือน 
จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓,๒๘๓,๒๐๐ บาท เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล ๗,๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,165,960 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,041,160 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ประจ าป ี๑๐ อัตรา จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓,๐๔๑,๑๖๐ บาท โดยจ่าย
ให้กับพนกังานส่วนท้องถ่ินดังนี ้
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ ต าแหน่ง   
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(๓) หัวหน้าส านักปลัด จ านวน ๑ อัตรา  
(๔) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๑ อัตรา 
(๕) นักทรพัยากรบุคคล จ านวน ๑ อัตรา  
(๖) นักจัดการงานทั่วไป  
(๗) นักวิชาการสุขาภิบาล 
(๘) เจ้าพนักงานธุรการ  
(๙) เจ้าพนักงานธุรการ  
(๑๐) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 120,780 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานดังนี ้

(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล ระดับกลาง ในอัตรา
เดือนละ  ๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท 
เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ ในอัตราเดือน
ละ ๑,๐๖๕ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๗๘๐ บาท เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในอัตราเดือน
ละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
 

  
 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 
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        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่  ดังนี้  
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือน
ละ  ๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท  
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือน
ละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
(๓) หัวหน้าส านักปลัด ในอัตราเดอืนละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 731,800 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๖ อัตรา จ านวน ๑๒ เดือน เป็น

เงิน ๗๓๑,๘๘๐ บาท โดยจ่ายให้กบัพนักงานจ้างดังนี ้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน ๑ อัตรา 
(๓) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถดับเพลงิ) จ านวน ๑ อัตรา 
(๔) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จ านวน ๑ อัตรา 
(๕) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จ านวน ๑ อัตรา 
(๖) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จ านวน ๑ อัตรา 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 104,220 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนกังาน

จ้าง ๖ อัตรา จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๔,๒๒๐ บาท ดังนี ้ 
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
- เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  
(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
 -เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน ๑,๖๘๕ บาท ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๐,๒๒๐ 
(๓) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถดับเพลงิ) จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
 -เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
(๔) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จ านวน ๑ ต าแหน่ง  
-เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๕) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จ านวน ๑ ต าแหน่ง  
-เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวจ านวน ๑,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๖) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จ านวน ๑ ต าแหน่ง  
-เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวจ านวน  ๑,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,866,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 
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        เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนกังานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง     
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรอื วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
 
(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 210,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะ

ได้รับ จ านวน 210,000 บาท 
 
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12  
ตุลาคม 2559 เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   
(ส านักงานปลัด) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
         

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,901,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 256,000 บาท 
        1. จ้างเหมาบริการท าความสะอาด                      จ านวน  100,000  บาท 

2. ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอในในการปฏิบัติงาน จ านวน 20,000    บาท 
3. ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร                      จ านวน  36,000    บาท 
4. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ                                    จ านวน  100,000  บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรอืเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกบัการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทย ุ กระจายเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบรกิาร หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
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รายจ่ายประเภทนี ้ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่า
ติดตั้งเครื่องรบัสญัญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรบัรองหรือเลี้ยงรบัรองขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน5,000 บาท 
ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปงีบประมาณทีล่่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินที่มผีู้อุทิศให ้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการ
ไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานเป็นผูร้ับรองการจ่าย  
 (2)  ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  จ านวน  20,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรอืหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรอืการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
รัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้รหิารท้องถ่ิน  โดยยอดเงิน
ที่ตั้งจ่ายไมร่วมอยู่ในค่ารบัรอง  ให้เบกิจ่ายได้เท่าที่จ่ายจรงิและให้แนบบัญชี
ลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รบั
รองการจ่าย   
ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ  สั่งการดงันี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
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ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จ านวน  5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง  ตามนโยบายหรือค าสัง่ของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  
รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที ่ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   
(ส านักงานปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกาาร จ านวน 200,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  พนักงานสว่นต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรืออนมุัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดต่อ
ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
 
(ส านักงานปลัด) 

      

    ค่าใช้จ่ายส าหรบัการเลือกตั้ง หรือการท าประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ จ านวน 900,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลอืกตั้งหรอืการท าประชา

พิจารณ์ประชามต ิ ของ อบต.  ตามที่กฎหมาย  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสมัพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมลูข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒสิภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที ่ ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่พิมพ ์ ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ่สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
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โครงการ  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรบัการจัดท าโครงการ   
-  ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนงัสอืสัง่การ  ดังนี ้  
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม  2561 
(ส านักปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่    หน้า        )  

    โครงการจิตอาสา "ท าความดีถวายเป็นพระราชกุศล" จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงจิตอาสา "ท าความดีถวาย  

เป็นพระราชกุศล" โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ  
ตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และ  
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่   
พิมพ ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ่สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ   
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า  
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า  
โครงการ ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสอืสัง่การ ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่๖) พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก ่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว 6633  
ลงวันที ่22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การด าเนินโครงการจิตอาสา  
"เราท าความด ีด้วยหัวใจ"  
4) หนังสอือ าเภอพยัคฆภูมิพสิัย ที ่มค. 0618/271 ลงวันที ่25   
มกราคม 2561 เรื่องการขับเคลือ่นการด าเนินโครงการจิตอาสา   
"เราท าความด ีด้วยหัวใจ" 
5) แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)  หน้า     ล าดับที ่   

      

 
 

   โครงการดูแลรักษาทีส่าธารณะประโยชน์ป้องกันการบกุรุกทีด่ินของรัฐ จ านวน 10,000 บาท 

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลรกัษาที่สาธารณะประโยชน์ปกป้องการบุก
รุกที่ดินของรัฐ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การออกหนงัสือส าคัญส าหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือ
ส าคัญส าหรบัทีห่ลวง การด าเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรงัวัดท าแผนที่การ
จัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปอ้งกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรบัพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ. 2553 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่     หน้า         )   
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(ส านักงานปลัด)      
    โครงการท้องถ่ินปลอดทจุริต จ านวน 10,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการท้องถ่ินปลอดทจุริต  โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้และการตกแต่งสถานที่    ค่าวัสด ุ เครื่อง
เขียน  และอปุกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่พิมพ ์ ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรอื
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรบัการจัดท าโครงการ   
-  ตามค าสั่ง คสช.ระเบียบ และหนังสื่อสัง่การ ดังนี ้  
1)  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  ที ่69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที ่18 มิถุนายน  2557  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557     
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลง
วันที่  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลง
วันที่  10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตา่งๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่    หน้า     )  
(ส านักงานปลัด)      
 
 

      

    โครงการประชาคมเพือ่จัดท าเเผนพฒันาท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ในการแก้ไขเพิม่เติมเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ิน   โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
-  ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนงัสอืสัง่การ  ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548   
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4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม  2559 เรือ่ง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจัดท าและ
ประสานแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2559   
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1002 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2560เรื่อง การเช่ือมโยงและบุรณาการแผน
ในระดับพื้นที ่ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถ่ิน
แบบบรูณาการ   
 (แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่    หน้า    )  
 (ส านักปลัด) 

               
    โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะผู้บรหิาร สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เวียงสะอาด 
จ านวน 180,000 บาท 

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.เวียงสะอาด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรอืสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรบัผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  ล าดับที ่           หน้า        ) 

    โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดมหาสารคาม 

จ านวน 15,000 บาท 

        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส์ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวัดมหาสารคาม 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่   หน้า     )        
 (ส านักงานปลัด) 

      

    โครงการรณรงค์ตามนโยบายรัฐบาล, จังหวัด จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ตามนโยบาย

รัฐบาล  จังหวัด  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่างๆ ของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรอืตามภารกิจอ านาจ
หน้าที ่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้และการตกแตง่
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่พิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรอื
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมา
บริการเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรบั
การจัดท าโครงการ   
-  ตามหนังสื่อสัง่การ  ดังนี้   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม  2541  เรือ่ง  ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลง
วันที่  10  สิงหาคม 2555 เรือ่ง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่     หนา้           )    

      

    โครงการวันท้องถ่ินไทย จ านวน 10,000 บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันท้องถ่ินไทย  โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการดังนี ้ ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกจิกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่  
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดืม่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
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ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ีค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาท า
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพมิพ ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
 
- ตามพระราชบัญญัต ิ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลง
วันที่  19  พฤษภาคม 2541 เรือ่งค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่    หน้า        )   
 (ส านักงานปลัด) 

    โครงการเวียงสะอาดร่วมใจ ต้านภัยหนาว จ านวน 10,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวียงสะอาดร่วมใจต้านภัยหนาว  โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่าย  เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอปุกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการส าหรับ
การจัดท าโครงการ   
- ตามพระราชบัญญัต ิ ระเบียบ  และหนังสือสัง่การ  ดังนี ้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557     
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลง
วันที่ 19  พฤษภาคม  2541 เรือ่ง  ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลง
วันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรือ่ง ซักซ้อมคอมเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่    หน้า      )   
(ส านักงานปลัด) 
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    โครงการอบรมคุุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรบัเจ้าหน้าที่ จ านวน 10,000 บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรจริยธรรมและ

ความโปร่งใสส าหรบัเจ้าหน้าที่   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝกึอบรม  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพมิพ ์ ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ่สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสารส าหรับผู้เข้ารบั
การฝกึอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ   
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่     หน้า        ) 
  

      

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ อปท.ใหแ้ก่สมาชิก อบต. จ านวน 20,000 บาท 
         

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัอ านาจ
หน้าที่ของ อปท. ให้แก่สมาชิก อบต.โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557     
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 19   
พฤษภาคม  2541  เรือ่ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

      



48 
 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่
10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 –2565 ล าดับที ่     หน้า       )             
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

         
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองใหป้ฏิบัต ิ ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของทีซ่ื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหจ้่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน  
2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 
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        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้  
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครือ่งเยบ็
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่น
ปา้ยช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรอืแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรอื
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท ์เทป พี วี ซ ีแบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก๊ เข็ม
หมุด กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด ประวัติ
ข้าราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้าง
พิมพ ์ของใช้ในการบรรจหุีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรบับรกิารประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม  2561  
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 14 มกราคม  2561 
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(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ หม้อ กระทะ  
กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน 
กระโถนเตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปงั กระทะไฟฟ้า รวมถึง 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ ารอ้น กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ ผงซกัฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปทุี่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

      

   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
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2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น  ดังนี ้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามัน
จารบ ีน้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค    (ส านักงานปลัด) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 10,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี1้. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรงุ
วัสด ุ 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรพัย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ  3. รายจ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้นโดยจ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่ ดังนี ้ (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซอ่มแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ ขาต้ังกลอ่ง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่
ฟีล์มภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนส์ซมู กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ (2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมือ่ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้ พู่กัน ส ีกระดาษเขียน
โปสเตอร ์ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรอื
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสหีรอืขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด
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ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่ง
การ  ดังนี้  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม  2561 3) หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 14 มกราคม  2561 (ส านักงานปลัด) 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มลีักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบข้ึนใหม ่ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึก 
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึส าหรบั
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซอ่มบ ารงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ แผงแป้นอกัขระหรอื
แป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่

      



53 
 

ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)   เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในทีส่าธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ทีอ่ยู่

ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที ่12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่

อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที ่12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท 
         

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงนิการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนกิส ์(GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(ส านักงานปลัด)  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 85,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเ์น็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิล้ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และใหห้มายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(ส านักงานปลัด) 

      

  งบลงทุน รวม 130,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 33,500 บาท 
        1. ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู ้จ านวนเงิน 11,000 บาท 

2. ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จ านวน 5 ตู ้จ านวนเงิน  22,500 บาท 
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 (จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาดเนือ่งจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 

    โต๊ะและเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
        ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอีส้ านักงาน ระดับ 3  จ านวน 4 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท       
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลงิ       
    สายดับเพลงิ จ านวน 32,000 บาท 
        1. สายส่งน้ า ขนาด  1.5 นิ้วx 30  เมตร พร้อมข้อตอ่

ทองเหลือง จ านวน 14,000  บาท 
2. สายดูดน้ า  ขนาด 3 นิ้วx10  เมตร หัวกะโหลกทองเหลือง พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง จนวน  18,000 บาท 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       
    คอมพิวเตอร ์ จ านวน 23,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้าที ่ 5 ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง  
จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลักทีม่ี
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอื
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
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ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetoothโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ ์
(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่   หน้า      ) 

               
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ จ านวน 22,000 บาท 
        คุณลักษณะพื้นฐาน       

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จ านวน 1 หน่วย        
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรอืดีกว่า ดังนี้       
 1. ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน       
 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz       
 และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ      
 2. ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด      
 ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และม ี     
 เทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง      
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB       
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด        
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย       
 - มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว       
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง       
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า       
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
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Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) และ Bluetooth       
  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
    อุดหนุนโครงการเพิ่มประสทิธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 15,000 บาท 

        - เพื่ออุดหนุนโครงการเพิ่มประสทิธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ให้การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ   
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2560  และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 เล าดับที ่       หน้า    
(ส านักงานปลัด) 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,854,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,245,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,245,620 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,851,540 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ุ6 อัตรา จ านวน 12  เดือน เป็น

เงิน ๑,๘๕๑,๕๔๐ บาท โดยจ่ายใหพ้นักงานส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(2) นักวิชาการคลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) นักวิชาการพัสด ุจ านวน 1 ต าแหน่ง  
(4) เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(6) เจ้าพนักงานพสัด ุจ านวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสอืสัง่
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถ่ิน เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
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เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการใหล้กูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆดังนี ้ 

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าพนักงานการเงินและบญัชีในอัตรา 
เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท  
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าพนักงานพัสด ุในอัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนงัสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ์ 2548 เรือ่งแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4) หนังสอืจงัหวัดมหาสารคาม ที ่มค 0023.14/ว31  ลงวันที่
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13 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถ่ินเข้าสู่ประเภท
ต าแหน่ง (ระบบเเท่ง) 
(กองคลัง) 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ผูอ้ านวยการกองคลงั  ในอัตราเดือน

ละ  3,500  บาท จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนงัสอืสัง่
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญัตเิงินเดอืนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ. 2538  และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที ่3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที ่7 มีนาคม 2559 
8) หนังสอืมหาสารคาม ที่ มค 0023.2(ก.อบต.)/ว 1873 ลงวันที่ 8 
เมษายน 2559  เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
(กองคลัง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 256,080 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็น

เงิน 256,080บาท โดยจ่ายให้พนกังานจ้าง ดังนี ้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(2) ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุจ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสอืสัง่
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
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วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง  
(กองคลัง) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนกังาน

จ้าง 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงาน
จ้างดังนี ้(1) พนักงานจ้างตามภารกจิผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 2,000 บาท 12 เดือน เปน็
เงิน 24,000  บาท (2) พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสด ุจ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 2,000 บาท  12 เดือน เปน็
เงิน 24,000 บาท-  เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสอืสัง่การ ดังนี1้) พระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 25422) พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 25353) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับที ่2) (กองคลงั) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 491,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนกังานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง  จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2557 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรบัพนักงานสว่น
ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
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4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รบัผดิชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ     
- ตามพระราชบัญญัต ิ และหนงัสื่อสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) หนังสอืกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
3) หนังสอืกรม ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที ่26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่องแจง้หลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(กองคลัง) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนมุัติให้ปฏิบัตหิน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรอื วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 216,000 บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ   

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วน
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ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561    
(กองคลัง) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
        -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิที่

ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
 (กองคลงั) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  พนักงานสว่นต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรืออนมุัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดต่อ
ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
 
(กองคลัง) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้       
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ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองใหป้ฏิบัต ิ ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของทีซ่ื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหจ้่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และหนงัสอืสัง่การ  ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรงุหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้  
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
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นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครือ่งเยบ็
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่น
ป้านช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรอืแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรอื
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท ์เทป พี วี ซ ีแบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก๊ เข็ม
หมุด กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้าง
พิมพ ์ของใช้ในการบรรจหุีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรบับรกิารประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 10,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
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นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ ขาต้ังกลอ่ง ขาต้ังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลี์มภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์
มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 

               
   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบข้ึนใหม ่ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแลว้เกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digita
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l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึส าหรบั
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิง่ของที่เป็นอปุกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์นิให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 

               
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 15,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าบรกิารไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า

เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556  เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 
 

      

  งบลงทุน รวม 118,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,300 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 16,500 บาท 
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        เพื่อจัดซื้ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 3 หลงัๆ ละ 5,500  บาท   
เป็นเงิน 16,500 บาท 
(จัดหาทั่วไป และส ารวจราคาตามท้องตลาดเนือ่งจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)      
(กองคลัง) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่     หน้า     ) 

      

    โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ จ านวน 4,500 บาท 
        เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 1 ชุด        

(จัดหาทั่วไป และส ารวจราคาตามท้องตลาดเนือ่งจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรญาน ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
(กองคลัง)     
 
 
 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       
    เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 47,000 บาท 
        1. เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง  30,000 บาท 
 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั(6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จ านวน 1 หน่วย        
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB        
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้       
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ       
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB หรือ       
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB       
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB       
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
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กว่า 2 TB หรือชนิด -3-         
   - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย       
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครื่อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรอื
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
   - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง       
   - มีแป้นพิมพ์และเม้าส ์      
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1หน่วย       
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรบังาน
ส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง        17,000  บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน        
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย         
  - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB        
  - มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย        
  - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย        
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง        
  - มีแป้นพมิพ์และเมาส ์       
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย        

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จ านวน 22,000 บาท 
         เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก  ส าหรบังาน

ประมวลผล   จ านวน 1 เครื่อง        22,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน       
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั
(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้      
  1. ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมหีน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ      
  2. ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
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นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และม ีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง      
  - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB       
  - มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย       
  - มีจอภาพที่รองรบัความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้       
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง       
  - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) และ Bluetooth       

    เครื่องพิมพ ์ จ านวน 28,300 บาท 
        1. เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถังหมึก

พิมพ ์(Ink Tank Printet) จ านวน 1 เครื่อง 4,300  บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน        
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต        
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi        
-4- 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)        
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)        
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง        
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น        
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Lettet, Legal และ Custom        
 
2. เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printet)  24,000 จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท        
 คุณลักษณะพื้นฐาน       
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน       
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต       
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi       
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
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นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)       
  - มีความเร็วในการพิมพ์สสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ  5 ภาพต่อนาที (ipm)       
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้       
  - มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi       
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed)       
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า       
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไดม่น้อยกว่า 99 ส าเนา       
  - สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์       
  - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง       
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผา่นเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได ้      

          - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น       
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Lettet, Legal และ Custom       

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการจัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรอืสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรบัผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
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(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่    หน้า      ) 
  
 
 
 

    โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและใหบ้ริการประชาชนช่วงเทศกาล จ านวน 80,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน

และใหบ้ริการประชาชนช่วงเทศกาล  เช่น เทศกาลปีใหม ่ เทศกาล
สงกรานต ์และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ใช้รถใช้ถนน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสด ุ เครื่องเขียน  และอปุกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญัต ิป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
4) พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เลือน  พ.ศ. 2553   
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตัง้งบประมาณและการเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดเุครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)   
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557  
(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่     หน้า        ) 
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แผนงานการศกึษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,352,740 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,971,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,971,640 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,403,120 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ประจ าป ี 8  อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  2,403,120 บาท โดยจ่ายให้
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ดังนี ้
(1) นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(2) ครูช านาญการ จ านวน 4 ต าแหน่ง 
(3) ครู จ านวน 3 ต าแหน่ง 
 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถ่ิน เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
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อบต. เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการใหล้กูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 76,500 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนกังาน

จ้าง 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 76,500 บาท โดยจา่ยให้พนักงานจ้าง
ดังนี ้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 7 ต าแหนง่   
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเดก็) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนงัสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ์ 2548 เรือ่งแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4)  หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค 0023.14/ว31  ลงวันที่
13 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถ่ินเข้าสู่ประเภท
ต าแหน่ง (ระบบเเท่ง) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 193,200 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานดังนี ้ 

(1) ครูช านาญการพเิศษ 1 ต าแหน่ง อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท  
(2) ครูช านาญการ 3 ต าแหน่ง  อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 126,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,222,320 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็น

เงิน 1,222,320 บาท โดยจ่ายให้กบัพนักงานจ้าง ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  7 ต าแหน่ง  
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(3)  พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสอืสัง่
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 76,500 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนกังาน

จ้าง 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 76,500 บาท โดยจา่ยให้พนักงานจ้าง
ดังนี ้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  7 ต าแหน่ง   
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเดก็) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับที ่2)  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 325,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนกังานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่0808.2/ว 859 ลง
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วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ี
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรอื วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะ

ได้รับ จ านวน 60,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงิน
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ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิที่

ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  พนักงานสว่นต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรืออนมุัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดต่อ
ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
(กองการศึกษาศาสนาฯ) 

      

    โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การ
บรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

จ านวน 30,000 บาท 
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        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาครูผู้ดแูลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพมิพ ์ ค่าหนังสือส าหรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจเุอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝกึอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรบัการ
จัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่        หนา้         ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองใหป้ฏิบัต ิ ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของทีซ่ื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหจ้่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน2558  เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 ล าดับที ่    หน้า    
(กองการศึกษาฯ) 

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้  
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครือ่งเยบ็
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่น
ป้านช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรอืแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรอื
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกป
ริ้นท ์เทป พ ีวี ซ ีแบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
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หมุด กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้าง
พิมพ ์ของใช้ในการบรรจหุีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรบับรกิารประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบข้ึนใหม ่ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึส าหรบั
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ  
 (3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
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- ได้แก่ สิ่งของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซอ่มบ ารงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ แผงแป้นอกัขระหรอื
แป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

  งบลงทุน รวม 56,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,100 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 7,500 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 

1.เป็นเก้าอี้บุนวมพนักพิงหลังสูง 
2.ล้อเลื่อนปรบัระดบัได้ 
3.มีที่พักแขวนทั้งสองข้าง 
จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(กองการศึกษาฯ) 

      

    ตู้กระจก 2 บานเลือ่น จ านวน 5,000 บาท 
        -เพื่อจัดซือ้ตู้กระจก 2 บานเลื่อน  จ านวน 1 ตู้  ส าหรบักองการศึกษาฯ  

จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(กองการศึกษาฯ) 

      

    โต๊ะท างาน จ านวน 18,000 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน  จ านวน 3 ตัว ส าหรับกองการศึกษาฯ โดยมี

คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
1. โต๊ะไม้ 
2. มี 2 บานประต ู
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3. มี 1 ลิ้นชัก  
จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(กองการศึกษาฯ) 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       
    เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน 23,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษาฯ  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้าที ่ 5 ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลักทีม่ี
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอื
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetoothโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ ์
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(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่     หน้า        ) 

    เครื่องปริ้นเตอร ์ จ านวน 2,600 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพเ์ลเซอรห์รือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง   

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้าที ่16 ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่      หน้า       ) 
 
 
 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,725,250 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 2,146,250 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,030,840 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายโครงการสนบันุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จ านวน 1,000,840 บาท 
        1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด (อาหาร
กลางวัน) จ านวน 140 คน (ยอดเฉลี่ยจากเด็ก 3 ป ีย้อนหลงั
ป ี60,61,62) จ านวน 20 บาท/คนจ านวน  245 วัน  จ านวน 686,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด (ค่าจัดการเรียน
การสอน) จ านวน 140 คน  (ยอดเฉลี่ยจากเด็ก3 ปีย้อนหลัง ป ี60,61,62)
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปจี านวน 238,000 บาท 
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) จัดสรรส าหรบัเดก็ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. เวียงสะอาด จ านวน 68  คน จ านวน 76,840  บาท 
3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
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3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
3.4 ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/;.2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที ่   หน้า    
  

    โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด จ านวน 30,000 บาท 
         

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การ
บรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด  เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ
ฮอลล ์ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้ายช่ือหรอืทีมผูเ้ข้าร่วมแข่งขัน
และหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโลห่รือถ้วยรางวัลที่
มอบใหผู้้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงนิหรือของรางวัล
เพื่อมอบใหผู้้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพธีิเปิด-ปิดการ
แข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอนเช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จดัสถานที ่ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่า
ติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบรกิารรถ
สุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
  - เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
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จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน   พ.ศ.2561-2565) ล าดับที ่6 หน้า 140) 

   ค่าวัสดุ รวม 1,049,210 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 27,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าน้ าด่ืมส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด) รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ หม้อ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิง้ขนมปงั กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ ผงซกัฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปทุี่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน2559เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
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   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,002,210 บาท 
        (1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนเวียง

สะอาด จ านวน  268,300   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหารเสรมิ (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของ
องค์การบรหิารส่วนเวียงสะอาด  จ านวน 2 แห่ง จ านวนเด็ก
นักเรียน 140 คน (ยอดเฉลี่ยจากเด็ก 3 ปีย้อนหลงัป ี60,61,62)
จ านวน  260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท 
 
- ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
(2)  อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 733,910  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหารเสรมิ (นม)  ส าหรบัโรงเรียนในเขต
พื้นที ่เด็กนักเรียน 383 คน  (ยอดเฉลี่ยจากเด็ก 3 ปีย้อนหลงั
ป ี60,61,62) อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จ านวน  260 วัน 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
(กองการศึกษา) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มลีักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบข้ึนใหม ่ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
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ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึส าหรบั
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซอ่มบ ารงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ แผงแป้นอกัขระหรอื
แป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 66,200 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 49,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่       
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ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด ทั้ง 2 แห่ง   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสอืสัง่การ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที ่12 กันยายน 2560เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษา) 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 4,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ อาคารสถานที่ที่

อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่า
น้ าประปาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนต าบลเวียง
สะอาด  ทั้ง 6  แห่ง   
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนงัสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที ่12 กันยายน 2560เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560l 
(กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 13,200 บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร

ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเ์น็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิล้ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และใหห้มายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็ก สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
(กองการศึกษาฯ)  

   
งบลงทุน 

 
รวม 

 
47,000 

 
บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เครื่องปรบัอากาศ จ านวน 47,000 บาท 
        - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม

ติดตั้ง จ านวน 47,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน จ านวน 1 เครื่อง ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเวียงสะอาด 2 (บ้านโนนแคน)  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน
มกราคม 2561 หน้าที ่19,78 
 
(กองการศึกษาฯ)  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,532,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,532,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเ่ด็กนักเรียน ส าหรับโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขต 
จ านวน 1,532,000 บาท 

        -  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในเขตพื้นที ่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) จ านวนนักเรียน 383 คน  (ยอดเฉลี่ยจากเด็ก 3 ปีย้อนหลัง
ป ี 60,61,62) จ านวน 20 บาท/คนจ านวน จ านวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่
การ ดังนี ้                                                                                
           
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
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3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสอืกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
(กองการศึกษา) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่     หนา้        ) 

               
แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,700,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,280,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยแบบบรูณาการและครบวงจร จ านวน 100,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะ  

แบบบรูณาการและครบวงจร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียน ค่าประกาศ  
นียบัตร ค่าประกาศนียบัตรส าหรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร,อาหารว่างระหว่างการจัดท าโครงการ ค่าป้ายโครงการ    
ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน  
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที6่) พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
3) พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่เพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560  
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจัดการมลูฝอย พ.ศ.  

      



90 
 

2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่มท 0810.5/ว 7725   
ลงวันที ่28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนปฏิบัตกิารจัดการขยะ  
ขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจ าป ีพ.ศ. 2562  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่มท 0810.5/ว 7261   
ลงวันที ่7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัตกิาร 60 วัน "แยกก่อนทิง้" เพื่อขับเคลือ่นการจัด  
การขยะมลูฝอย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่       ล าดับที่    

    โครงการบริหารจัดการระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 380,000 บาท 
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการระบบบรกิารการ  

แพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน      
และอุปกรณ์  ค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพมิพ ์   
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ   
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรบัการจัดท า  
โครงการ  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล  ค่าใช้จ่ายในการสง่เสรมิและ  
พัฒนาศักยภาพผูป้ฏิบัติงานในชุมชนหรือพื้นที ่ ค่าใช้จ่ายในการ  
จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัตกิารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ค่า
วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น   
ตามพระราชบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบและหนังสือสัง่การ  ดังนี ้   
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) พระราชบญัญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
4) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ  
สนับสนุนการด าเนินงานบรหิารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน    
พ.ศ. 2553  
5) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่  
17 กันยายน 2553 เรื่องการด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบ  
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6) ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที ่16 ตุลาคม  
2560 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561   
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557      
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่      หน้า   
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    โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 150,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค  

ไข้เลือดออก/ไข้หวัดใหญ ่โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียน ค่าวิทยากร   
ค่าประกาศนียบัตรส าหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ค่าอาหาร   
อาหารว่างระหว่างการจัดท าโครงการ ค่าป้ายโครงการ  ค่าสารเคม ี 
เพื่อการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่าสารเคมเีพื่อการฉีดพ่นก าจัดยุง ค่า  
น้ ามันเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ ในการฉีดพ่นก าจัดยุง  
ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.   
2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบ  
ประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร  
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ2561 -พ.ศ 2565) หน้าที่     ล าดับที ่ 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝกึอบรม  ค่า
วัสด ุเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ส าหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่าง ระหว่างการจัดท าโครงการ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท   
0819.3/ว 1795 ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสุ่นัข  
และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข  
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้า  
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ2561 - 2565) หน้าที ่  ล าดับที ่
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    โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดลอ้มขยะ จ านวน 300,000 บาท 
        (งานสาธารณสุข)       
    โครงการอบรมศึกษาดูงานบ่อบ าบัดสิง่ปฏิกลู จ านวน 100,000 บาท 
        (งานสาธารณสุข)       
   ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ จ านวน 200,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่

สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ ค่าจัดซื้อวัสดุงาน
ประปา เช่น สารส้ม คลอรีน สารตกตะกอนน้ า หรือสาร PAC ฯลฯ ดังนี ้  
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ ทรายอะเบท  วัคซีน  ส าล ีและผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์
เคมีภัณฑ์ ออกซเิจน น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว้ ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ สารส้ม คลอรีน  
สารตกตะกอนน้ า หรือสาร PAC ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายเป็น
เหตุร าคาญและแต่งตัง้เจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม  
7) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและปอ้งกันโรคทีม่ียุงเป็นพาหะน า
โรค  
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8) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที ่12 มิถุนายน 2561เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการ
ป้องกันโรคทีม่ียุงเป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสอืกรมสง่เสรมิกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกนั และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
10) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
11) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ีเพิ่มเติม 
12) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค  
(ส านักงานปลัด) 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       
    เงินอุดหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
จ านวน 420,000 บาท 

        ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดท าโครงการ  
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ   
เสนอขอรับงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี ้ 
ต้องผ่านการประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเหมาะสมกบั  
ปัญหาและบรบิทของพื้นที่ชุมชน/หมูบ่้าน  
ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ดังนี้  
 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.   
2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552  
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2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร    
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เรือ่ง หลักเกณฑ์การสนบัสนุนขององค์การ   
บรหิารจังหวัด เทศบาล  และองค์การบรหิารส่วนต าบลในการให ้ 
บริการสาธารณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร  
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท   
0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม  
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน สาธารณสุขขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน  
6) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท   
0810.5/ว 109 ลงวันที ่15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทาง    
การด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
 
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที ่    หน้า    
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 654,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 559,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 559,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 363,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ประจ าป ี 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 363,000 บาท 
 
(1) นักพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถ่ิน เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
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เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการใหล้กูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองสวัสดิการสงัคม) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 196,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็น

เงิน 196,000 บาทโดยจ่ายให้พนกังานจ้าง ดังนี ้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสอืสัง่
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที ่26 สิงหาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง  
(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 
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        เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนกังานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ิน
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2557 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรอื วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่

ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่
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แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่7พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(กองสวัสดิการสงัคม) 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเ้ดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3)พ.ศ. 2559  
(กองสวัสดิการสงัคม) 

 

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว 
จ านวน 10,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันปัญหาความ    
รุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์  
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ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการ  
ด าเนินงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หน้า  
ที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(61-65  หน้า.......ล าดับที่.......)  

    โครงการสง่เสรมิ/สนบัสนุนกลุม่สตรีและกลุม่อาชีพต าบลเวียงสะอาด จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตา่งๆ   

ของกลุม่สตรีและกลุม่อาชีพต าบลเวียงสะอาด  เช่นค่าวัสดุอปุกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่า  
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ที่จ าเป็น  
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจ าเปน็ใน  
การด าเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้าร่วมฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  และตามระเบียบกระ  
ทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัด  
การแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วน  
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(61-65  หน้า.......ล าดับที่.......)  

      

    โครงการสง่เสรมิผูสู้งอายุและสถาบันครอบครัวต าบลเวียงสะอาด จ านวน 120,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานหรอืจัดกจิกรรม เช่น   

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  
เครื่องดืม่ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการรว่ม  
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพแก่ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมโครง  
การ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557   และตามระเบียบทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (61-65  หน้า.......ล าดับที.่......)  
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,741,660 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,042,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,042,160 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,385,340 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน  5 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็น

เงิน 1,385,340  บาท   โดยจ่ายให้กบัพนักงานส่วนท้องถ่ินดังนี้  
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) นายช่างโยธา จ านวน 1 ต าแหน่ง  
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(3) นายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(4) นายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถ่ิน เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการใหล้กูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองช่าง) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานดังนี ้เงินเพิ่มค่าครองชีพนายช่างเขียน

แบบ ในอัตราเดอืนละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน 
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  
 
-  เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา  และหนงัสือสั่งการ ดังนี ้
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1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินได้รบัเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนงัสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4) หนังสอืจงัหวัดมหาสารคาม ที ่มค 0023.14/ว31  ลง
วันที่ 13  มกราคม 2559 เรือ่ง การจัดต าแหนง่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินเข้าสู่
ประเภทต าแหน่ง (ระบบเเทง่) 
(กองช่าง) 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่พนักงาน ดังนี ้ผู้อ านวยการกองช่าง ใน

อัตราเดือนละ  3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญัตเิงินเดอืนและเงินประจ าต าแหนง่ พ.ศ. 2538  และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที ่3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถ่ิน เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที ่7 มีนาคม 2559 
8) หนังสอืมหาสารคาม ที่ มค 0023.2(ก.อบต.)/ว 1873 ลง
วันที่ 8 เมษายน 2559  เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
(กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 509,160 บาท 
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        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน  509,160บาท โดยจ่ายให้กบัพนักงานจ้าง ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า) จ านวน 1 ต าแหน่ง (2) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผุ้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา) จ านวน 1 ต าแหน่ง  (4) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน
ทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง  
(กองช่าง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 81,660 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนกังาน

จ้าง 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงาน
จ้างดังนี ้(1) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
จ านวน 1 ต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว จ านวน 1,805 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 21,660 บาท 
(2) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ) จ านวน 1 ต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว จ านวน 2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน24,000 บาท 
(3) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จ านวน 1 ต าแหน่ง เงินเพิม่
ค่าครอองชีพช่ัวคราว จ านวน 2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงนิ 24,000 บาท 
(4) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จ านวน 1 ต าแหน่ง เงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว จ านวน 1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสอืสัง่
การ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ารให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และ
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พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับที ่2)  
(กองช่าง) 

  งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 
         

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสอืส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรอื วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
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ด้วยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองช่าง)  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ   

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่

ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่7พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  พนักงานสว่นต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรืออนมุัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรอืไปติดต่อ
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ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน (ฉบับที ่3)พ.ศ. 2559  
(กองช่าง) 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองใหป้ฏิบัต ิ ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของทีซ่ื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหจ้่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะโดย       
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สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถงึ
รายจ่ายดังต่อไปนี ้  
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครือ่งเยบ็
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่น
ป้านช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรอืแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรอื
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท ์เทป พี วี ซ ีแบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก๊ เข็ม
หมุด กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้าง
พิมพ ์ของใช้ในการบรรจหุีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรบับรกิารประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 100,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี       
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ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ ไมโครโฟน  
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรแ์ละช้ินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซสีเตอร ์มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ ์เบรกเกอร ์สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบัวิทย ุเครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซอ่มบ ารงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบงัคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่สิง่ของที่มลีักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
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รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเลก็ เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ ตะป ูเหล็กเส้น แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซอ่มบ ารงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ ท่อน้ าและอปุกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น  ดังนี ้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามัน
จารบ ีน้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี ้ ขาต้ังกลอ่งขาต้ังเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลี์มภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์
มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
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ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 5,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มลีักษณะ

โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบข้ึนใหม ่ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพือ่จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแลว้เกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมลู
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vide
o Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรบัคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึส าหรบั
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิง่ของที่เป็นอปุกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์นิให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ramคัตซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊
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อกซ ์(Printer Switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Soun
d Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

  งบลงทุน รวม 149,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 12,500 บาท 
        เก้าอี้ท างาน จ านวน 5  ตัว  โดยมีคุณสมบัตลิักษณะเฉพาะ  สังเขปดงันี ่ 

1.เด้าอี้บุนวม   
2. มีพนักผงิหลัง   
3. ล้อเลื่อนปรับระดับได ้  
4. มีที่พักแขนทั้งสองข้าง   
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ ์

      

    ตู้เก็บเอกสาร ชนิด  2  บาน จ านวน 5,000 บาท 
        ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด  

ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ ์ 
      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       
    คอมพิวเตอร ์ จ านวน 22,000 บาท 
        เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน (จอคอมไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

โดยมีคุณลักษณะ   
* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)   
 โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลย ีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย   
* หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ใน ระดบั (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB   
* มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มหีนว่ยความจ าขนาด
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ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื   
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลกัใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื   
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
* มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB   
* มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB    
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย   
* DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
* มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -
 มีแป้นพิมพ์และเมาส ์  
* มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย   

    เครื่องปริ้นเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 
        * มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  

* มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
* มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)   
* สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอัตโนมัติได ้ 
* มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB   
* มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง   
* มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครอืข่ายไร้
สาย  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
* มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
* สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

      

   ครุภัณฑ์อื่น       
    โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า พร้อมทอ่สง่น้ า  หมู่ที่ 13 จ านวน 100,000 บาท 
        จัดซื้อเครื่องลบูน้ า พร้อมท่อส่งน้ า หมู่ท ี13 

- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 1,995,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 1,405,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,405,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11 เส้นหนองตาโซด จ านวน 97,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 21 เส้นทิศตะวันออกบ้าน - โรงเรียนบ้านดอนหม ี จ านวน 100,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว  62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี

พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างขยายไหลท่าง คสล. หมูท่ี่ 10 จากร้านค้าชุมชน - สี่แยกบ้าน
เลขา 

จ านวน 100,000 บาท 

        ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ยาวข้างละ 111.00 ม. หนาเฉลี่ย      
0.15 ม.หรือมีพื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 222.00 ตร.ม.  
(ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างขยายไหลท่าง คสล. หมูท่ี่ 18 จ านวน 100,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 ม. ยาวข้างละ 111.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 222.00 ตร.ม.  
(ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านดอนหมี -บ้านหนองแคนลุมพุก จ านวน 100,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี

พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนบ้านหนองจาน - วัด หมู่ที่ 3 จ านวน 100,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. 

โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 
 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัด หมู่ 2 จ านวน 100,000 บาท 
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        ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.โดยมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 หน้าบ้านก านัน จ านวน 37,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี

พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด)- ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หน้าที ่      (กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 จากเส้นโรงงานขนมจนี - โรงกลึง จ านวน 100,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว  62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี

พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม.  
(ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง (หนองกกน้อย - โคก
สะอาด) 

จ านวน 100,000 บาท 

        ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว  46.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม.  
(ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุ หมู่ 1 เส้น บ้านโคกสะอาด - วัดป่าหนองหญ้า
หวาย 

จ านวน 100,000 บาท 

        ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 460.00 หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  โดยมีพื้นที่
ลงหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 1,840 ตารางเมตร  
(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านค่ายพฒันา หมู่ 15 หน้าวัด - สามแยกถนน
ด า 

จ านวน 100,000 บาท 

        ก่อสร้างรางระบายน้ า ท่อผ่าครึ่ง ขนาด ศก. 0.30 ม. จ านวน 290 ท่อน 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 
 
 
 

      

    โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมูท่ี่ 14 โรงส ี จ านวน 77,000 บาท 
        ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 22.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

พื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 202.5 ตารางเมตร 
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- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

    โครงการขยายเขตท่อประปาเส้นกลางบ้าน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 จ านวน 135,000 บาท 
        ขยายท่อเมนตป์ระปา ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 1,240 เมตร หรือมีจ านวน

ท่อไม่น้อยกว่า ที ่อบต. ก าหนด 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    โครงการขยายไหล่ถนน คสล. บ้านดอนหมี หมูท่ี่ 20 จ านวน 59,000 บาท 
        ผิวจราจรกว้างข้างละ1.00 ม. ยาวข้างละ 130.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ

มีพื้นที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 130.00 ตร.ม. 
 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 590,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 590,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 7 จ านวน 2 เส้น จ านวน 250,000 บาท 
        ขยายเขตไฟฟ้า 

1.หน้าบ้านนายสุน ี- ฟาร์มหมูนายอทุัย 
2.เส้นหนองหญ้าหวาย - บ้านโนนยาง ม.7 
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยปรารถนา หมู่ที่ 12 จ านวน 60,000 บาท 
        ขยายเขตไฟฟ้า 

- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนแคน - ดอนหม ี จ านวน 180,000 บาท 
        ขยายเขตไฟฟ้า 

- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 

      

    อุดหนุนโครงการชยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 17  บ้านดงน้ ากิน - เมืองเสือ จ านวน 100,000 บาท 
        ขยายเขตไฟฟ้า 

- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่    หนา้ที่        
(กองช่าง) 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 115,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 115,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
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    โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก จ านวน 10,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์งดสูบบหุรี่โลก โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสด ุเครื่องเขียน ค่าวิทยากร   ค่าประกาศนียบัตรส าหรับผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร,อาหารว่างระหว่างการจัดท าโครงการ  ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต่อโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเดก็และเยาวชนนอกสถานศึกษา 
(ส านักงานปลัด) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่     หน้า          )    

      

    โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส ์ จ านวน 10,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์   

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าวิทยากร  
ค่าอาหารระหว่างการจัดท าโครงการ  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้  
จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต่อโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด  
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (61-65  หน้า..........ล าดับที่...........)  

      

    โครงการเวียงสะอาดร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเวียงสะอาดรว่มใจ 

ต้านภัยยาเสพติด  ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองหรอื
อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบรูณาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดในเดก็และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผน
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยค านึงถึงสถานการณ์
คลัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝกึอบรม  ค่าวัสด ุ เครื่อง
เขียน  และอปุกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่พิมพ ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝกึอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจเุอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝกึอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรบัการ
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จัดท าโครงการ   
- ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสอืสัง่การ ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเดก็และเยาวชนนอกสถานศึกษา 
(ส านักงานปลัด) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ2561 - 2565) หน้าที ่      ล าดับที่  

    โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ จ านวน 30,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างความสามคัคี  

ปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกจิกรรมกีฬา   
นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รกัสามัคคีของประชาชนในชุมชน    
การจัดกจิกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา   
พระมหากษัตริย ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ  
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงท าความ  
เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยูร่่วมกนัอย่าง  
สมานฉันท ์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อ  
สร้างความรู้รกัสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และ  
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ  
สิ่งพมิพ ์ ค่าหนังสือส าหรบัเข้ารบัการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ  
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรอื  
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรม  ค่าของสมนาคุณ  
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร    
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ และระเบียบ  ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.   
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการ  
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่    หน้า   

    โครงการสบูน้ าเพือ่บรรเทาภัยแล้ง จ านวน 50,000 บาท 
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสูบน้ าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้

เพื่อใช้จ่ายกรณีบรรเทาปญัหาภัยเเลง้ ฝนทิง้ช่วง ความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าเครื่องสูบน้ า  ค่า
น้ ามันและอปุกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ   ดังนี ้
1)   พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที่ 12  มีนาคม 2545  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตสิ าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการช่วยเหลอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่นและ
จังหวัดทีป่ระสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560  
(ส านักงานปลัด) 
-ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้า       ล าดับที่  

      

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม ฃ250,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จ านวน 120,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ ์(otop) อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ค่าอาหารและ  
เครื่องดืม่ไม่มีแอลกอฮอล ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย  
อื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน  เช่นเช่า  
หรือค่าบ ารุง  ค่าเช่าหรือค่าบรกิารวัสดอุุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัด  
งาน  รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน  เช่นเครือ่งโปรเจคเตอร ์เครื่อง
เสียง เต้นท ์ เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมา  
ท าความสะอาด  ค่าใช้จ่ายการตกแต่ง จัดสถานที ่ ค่าสาธารณูป  
โภคต่าง ๆ เช่น  กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงคา่ติด  
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ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการ  
รถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ  
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่า  
ใช้จ่ายในการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาวิทยุ  
โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพมิพ ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  เป็นไปตามระเบียบกระ  
ทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัด  
การแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วน  
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2559  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (61-65  หน้า...........ล าดับที่..........)  

    โครงการสง่เสรมิกิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอายุ จ านวน 100,000 บาท 
        เพื่อสง่เสรมิกจิกรรมให้กับผูสู้งอายุ(กองสวัสดกิารสังคม)       
  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพสิัย จ านวน 30,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการมหกรรมสินค้าชุมชน หน่ึงต าบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ์  (OTOP)  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจ าปี 2563  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)  

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคคี จ านวน 250,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปรองดอง

สมานฉันท ์สร้างสามัคคี  เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่มไมม่ีแอลกอฮอลล ์ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดท าป้ายช่ือหรือทมีผูเ้ข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตร
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หรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรอืของรางวัลเพื่อมอบใหผู้ช้นะการ
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกฬีา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ ์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสถานที ่ได้แก่ ค่า
สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนเช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง เต้นท ์เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรอือื่นๆ ค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน 
  - เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565) ล าดับที ่    หน้า      ) 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท 
   ครุภัณฑ์กีฬา       
    โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 4 จ านวน 100,000 บาท 
        จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย       
    โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 5 จ านวน 100,000 บาท 
        จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย       
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 290,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ านวน 170,000 บาท 
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกจิกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณี

ต่างๆ เช่นโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท้ี่เชิญมาร่วมงานและผู้
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มาร่วมประกอบกจิกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไมม่ีแอลกอฮอล ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวม
ค่าติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัยเช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันได้แก ่ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล ่หรอืถ้วยรางวัลทีม่อบใหผู้้ชนะการประกวดหรอืการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรอืของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ์และสื่อประเภท
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทย ุโทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท า
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพมิพ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน 4  พ.ศ.2561-2564) ล าดับที ่1 หน้า 139) 

    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกจิกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณี

ต่างๆ เช่นโครงการวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท้ี่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกจิกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไมม่ีแอลกอฮอล ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวม
ค่าติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัยเช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าเช่า
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อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันได้แก ่ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล ่หรอืถ้วยรางวัลทีม่อบใหผู้้ชนะการประกวดหรอืการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรอืของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ์และสื่อประเภท
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทย ุโทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท า
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพมิพ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ ดังนี ้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน   พ.ศ.2561-2565) ล าดับที ่   หน้า        ) 

    ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส าหรบัประชาชน จ านวน 50,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับประชาชน  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผูท้ี่เชิญมาร่วมงาน
และผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ไม่มีแอลกอฮอล ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่อง
เสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัย เช่นค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธาร ณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล ่หรอืถ้วยรางวัลทีม่อบใหผู้้ชนะการประกวดหรอืการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรอืของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ์และสื่อประเภท
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทย ุโทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท า
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพมิพ ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ และระเบียบ ดังนี ้  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
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แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 –2565 ล าดับที ่      หน้า       )       

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพสิัย จ านวน 20,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานบุญบั้งไฟอ าเภอพยัคฆภูมิ

พิสัย ประจ าป ี2563  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ)  

      

แผนงานการเกษตร 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 100,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลง่น้ า สร้าง

และซ่อมแซมฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริฯ 
จ านวน 50,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะ ปลกู
หญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้ า สร้างและซ่อมแซม ฝายชะลอน้ า ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที ่จ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น   
ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์   
ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เปน็ไปตาม  
พระราชบัญญัต ิ และระเบียบ ดังนี ้   
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1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.  
 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552   
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่      หน้า   

    โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  
ราชกุมาร ีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสด ุและอุปกรณ์ ค่าเช่า  
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณ  
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับ  
การจัดท าโครงการ ฯลฯ  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่6พ.ศ. 2552   
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0891.4/ว 164  
ลงวันที ่26 มกราคม 2558 เรื่อง การด าเนินโครงการอนรุักษ์  
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราช  
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)  
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0810.6/ว 1470  
ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2560 เรือ่ง การด าเนินโครงการอนุรกัษ์  
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราช  
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)  
6) หนังสอืจงัหวัดมหาสารคาม ที ่มค 0023.3/ว 6309  
ลงวันที ่19 ธันวาคม 2561 เรื่อง เรง่รัดและสร้างความเข้าใจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหส้มัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ   
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ. - สถ.)  
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่........หน้า ........  

      

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 9,815,800 บาท 
  งบกลาง รวม 9,815,800 บาท 
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   งบกลาง รวม 9,815,800 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 170,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมของพนักงานจา้งกรณีนายจ้างใน

อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่อบต.จะต้องจ่าย เพื่ออุดหนุนเงนิค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนกังานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   
-  ตามพระราชบัญญัต ิ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.5/
ว 9  ลงวันที ่ 22  มกราคม 2557เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  
3) หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที ่มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/
ว 1326 ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2560เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอดุหนุนทั่วไป
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการครผูู้ดูแลเดก็ เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมส าหรบัพนักงานจ้าง 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 30,000 บาท 
        เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดเเทน       
   เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ จ านวน 7,480,800 บาท 
        ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างหลกัประกันรายได้ให้แกผู่้สงูอายุ (เบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ  959  ราย เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สงูอายุในเขต
องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด  ที่มีสทิธิและคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
หลักเกณฑร์ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552- ฉบบัที ่ 4 พ.ศ.
2562  (ประมาณการจากข้อมลูจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(61-65  หน้า...... ล าดับที่....)  

      

   เบี้ยยังชีพคนพกิาร จ านวน 1,536,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ (160 ราย) ใน

เขตองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด  ที่มสีิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑร์ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2553 -ฉบับ
ที่  4  พ.ศ. 2562 (ประมาณการจากข้อมลูจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และประมาณการ
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เพิ่มเตมิ) ตามประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
สะอาด    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(61-65  หน้า........ล าดับที่.......)  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 18,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดสท์ี่แพทยร์ับรองและได้ท าการวินิจฉัยแล้วโดย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  และตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(61-65  หน้า.......ล าดับที่........)  

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 
        - เพื่อส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย

เกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเปน็ส่วนรวม
เท่านั้น  และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นและจงัหวัดที่
ประสบสาธารณภัย   
-ตามพระราชบญัญัติและหนงัสอืสัง่การ   ดังนี ้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที่ 12  มีนาคม 2545  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4224  ลง
วันที่ 10  ตุลาคม  2554  เรื่องการช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภัย  น้ าท่วม
ฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76  ลงวันที ่13  มกราคม  2558เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตสิ าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการช่วยเหลอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่นและ
จังหวัดทีป่ระสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0810.4/ว 526 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2560 
8) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที ่มท 0810.4/ว 608 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอก
ควัน ป ี2561 
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่ มท 0810.4/
ว 1064 ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และดินถล่ม ป ี2560 
10)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่  มท  0810.4/
ว 1073 ลงวันที1่5 มิถุนายน 2560    
11) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 1520 ลงวันที ่2 สิงหาคม 2560   
12) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560   
13)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน2560    
14)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1077 ลงวันที ่17เมษายน 2561 (ส านักงานปลัด) 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เวียงสะอาด (สปสช.อบต.เวียง

สะอาด) 
จ านวน 150,000 บาท 

        ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งงชาติ เรือ่ง   
การก าหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ด าเนินงานและบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ  
ท้องถ่ินหรือพื้นที ่พ.ศ.2557  

      

    สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเวียงสะอาด จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกองทุน   

สวัสดิการชุมชนต าบลเวียงสะอาด   (ตามนโยบายรัฐบาล) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891/ว2502  ลง
วันที่  20  สิงหาคม  2553 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 560 ลงวันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2561   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( 61-65  หน้า.......ล าดับที่.......)  

      

   เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 181,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจ าป ี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู ้  เงินทีม่ีผู้อทุิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ของป ี 2561  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)  พระราชบัญญัติบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2500 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2546   
3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29   
ลงวันที ่12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อมการสง่เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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4)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30   
ลงวันที ่12 กรกฎาคม  2560   
(ส านักงานปลัด) 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                               

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/

ประเภท
รายจ่าย 

      
          

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เวียงสะอาด 
(สปสช.อบต.เวียงสะอาด) 

150,000                   150,000 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเวียงสะอาด 

50,000                   50,000 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000                   18,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,000                   170,000 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,480,800                   7,480,800 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000                   30,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

181,000                   181,000 

ส ารองจ่าย 200,000                   200,000 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,536,000                   1,536,000 

งบ
บคุลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง
) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                  42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  3,614,400 3,614,400 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                  86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                   514,080 514,080 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/                   42,120 42,120 
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รองนายก 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         509,160 196,000   1,222,320   987,880 2,915,360 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน         24,000     76,500   168,780 269,280 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง         81,660     76,500   152,220 310,380 
เงินเดือนพนักงาน         1,385,340 363,000   2,403,120   4,892,700 9,044,160 
เงินวิทยฐานะ               193,200     193,200 
เงินประจ าต าแหน่ง         42,000         210,000 252,000 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบแ
ทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         10,000 5,000   50,000   70,000 135,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        20,000 20,000   20,000   40,000 100,000 

ค่าเช่าบ้าน         120,000     60,000   426,000 606,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

        20,000 10,000   10,000   50,000 90,000 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                   256,000 256,000 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

                  30,000 30,000 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

                      

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ อ าเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 

    170,000               170,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการแขง่ขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างสามัคค ี

    250,000               250,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
รัฐพิธี พิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ 

    50,000               50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

              1,000,840     1,000,840 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฏิบัติ
ธรรมส าหรับประชาชน 

    50,000               50,000 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

        30,000 30,000   80,000   100,000 240,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชกาาร 

                  200,000 200,000 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
หรือการท าประชาพิจารณ์
ประชามติต่างๆ 

                  900,000 900,000 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงสะอาด 

              30,000     30,000 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

                30,000   30,000 

โครงการจิตอาสา "ท าความดี
ถวายเป็นพระราชกุศล" 

                  50,000 50,000 

โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะ
ประโยชน์ป้องกันการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 

                  10,000 10,000 

โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต                   10,000 10,000 
โครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการและครบ
วงจร 

            100,000       100,000 

โครงการบริหารจัดการระบบ
บริการการเเพทย์ฉุกเฉิน 

            380,000       380,000 

โครงการประชาคมเพือจัดท า
เเผนพัฒนาท้องถิ่น 

                  50,000 50,000 

โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ าตามแนว
พระราชด าริฯ 

  50,000                 50,000 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/ไข้หวัดใหญ่ 

            150,000       150,000 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 

          10,000         10,000 
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และบุคคลในครอบครัว 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.เวียงสะอาด 

                  180,000 180,000 

โครงการพัฒนาครูผู้ดแูลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงสะอาด 

              30,000     30,000 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 

                  15,000 15,000 

โครงการมหกรรมสินค้าชุมชน
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

      120,000             120,000 

โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก       10,000             10,000 
โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์       10,000             10,000 
โครงการรณรงค์ตามนโยบาย
รัฐบาล, จังหวัด 

                  50,000 50,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

            50,000       50,000 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 

                80,000   80,000 

โครงการวันท้องถิ่นไทย                   10,000 10,000 
โครงการเวียงสะอาดร่วมใจ 
ต้านภัยหนาว 

                  10,000 10,000 

โครงการเวียงสะอาดร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

      15,000             15,000 

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่ม
สตรีและกลุ่มอาชีพต าบลเวียง
สะอาด 

          50,000         50,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

      100,000             100,000 
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โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัวต าบลเวียง
สะอาด 

          120,000         120,000 

โครงการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ของคนใน
ชาต ิ

      30,000             30,000 

โครงการสูบน้ าเพ่ือบรรเทาภัย
แล้ง 

      50,000             50,000 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  50,000                 50,000 

โครงการอบรมคุุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

                  10,000 10,000 

โครงการอบรมศึกษาดูงานดา้น
สิ่งแวดล้อมขยะ 

            300,000       300,000 

โครงการอบรมศึกษาดูงานบ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกูล 

            100,000       100,000 

โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ให้แก่สมาชิก อบต. 

                  20,000 20,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         200,000     15,000   120,000 335,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุคอมพิวเตอร์         5,000     30,000   50,000 85,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         100,000           100,000 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น         5,000         150,000 155,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว               27,000   40,000 67,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             200,000       200,000 
ค่าอาหารเสริม (นม)               1,002,210     1,002,210 
วัสดุก่อสร้าง         5,000           5,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         5,000         20,000 25,000 
วัสดุส านักงาน         30,000 30,000   50,000   200,000 310,000 

ค่า
สาธารณู

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

              13,200   85,000 98,200 
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ปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล               4,000   5,000 9,000 
ค่าไฟฟ้า               49,000   180,000 229,000 
ค่าบริการไปรษณีย์                   20,000 20,000 

งบลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน                       
เก้าอ้ีส านักงาน         12,500     7,500     20,000 
เครื่องปรับอากาศ               47,000     47,000 
ตู้กระจก 2 บานเล่ือน               5,000     5,000 
ตู้เก็บเอกสาร                   50,000 50,000 
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด  2  บาน         5,000           5,000 
โต๊ะท างาน               18,000     18,000 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี                   4,500 4,500 
โต๊ะและเก้าอ้ีส านักงาน                   20,000 20,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       
คอมพิวเตอร์         22,000         23,000 45,000 
เครื่องคอมพิวเตอร์               23,000   47,000 70,000 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก                   22,000 22,000 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                   22,000 22,000 
เครื่องปริ้นเตอร์         10,000     2,600     12,600 
เครื่องพิมพ์                   28,300 28,300 
ครุภัณฑ์กีฬา                       
โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 4 

    100,000               100,000 

โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่ที่ 5 

    100,000               100,000 

ครุภัณฑ์อ่ืน                       
โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า 
พร้อมท่อส่งน้ า  หมู่ที่ 13 

        100,000           100,000 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                       
สายดับเพลิง                   32,000 32,000 

ค่าทีด่ิน
และ
สิ่งก่อสร้
าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       
โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 
11 เส้นหนองตาโซด 

        97,000           97,000 

โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่         100,000           100,000 
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21 เส้นทิศตะวันออกบ้าน - 
โรงเรียนบ้านดอนหมี 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. หมู่ที่ 10 จากร้านค้า
ชุมชน - สี่แยกบ้านเลขา 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. หมู่ที่ 18 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านดอนหมี -บ้านหนอง
แคนลุมพุก 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นโรงเรียนบ้านหนองจาน - 
วัด หมู่ที่ 3 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นหน้าวัด หมู่ 2 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 11 หน้าบ้านก านัน 

        37,000           37,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 16 จากเส้นโรงงานขนมจีน - 
โรงกลึง 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 19 บ้านหนองหลวง (หนอง
กกน้อย - โคกสะอาด) 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก หมู่ 1 เส้น บ้านโคกสะอาด 
- วัดป่าหนองหญ้าหวาย 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
บ้านค่ายพัฒนา หมู่ 15 หน้าวัด 
- สามแยกถนนด า 

        100,000           100,000 

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่
ที่ 14 โรงส ี

        77,000           77,000 

โครงการขยายเขตท่อประปา
เส้นกลางบ้าน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 6 

        135,000           135,000 

โครงการขยายไหล่ถนน คสล. 
บ้านดอนหมี หมู่ที่ 20 

        59,000           59,000 
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งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                      

อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  15,000 15,000 

เงินอุดหนุนเอกชน                       
เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

            420,000       420,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ 7 จ านวน 2 เส้น 

        250,000           250,000 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยปรารถนา หมู่ที่ 12 

        60,000           60,000 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโนนแคน - ดอนหมี 

        180,000           180,000 

อุดหนุนโครงการชยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 17  บ้านดงน้ ากิน - เมือง
เสือ 

        100,000           100,000 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขต 

              1,532,000     1,532,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

    20,000 30,000             50,000 

รวม 9,815,800 100,000 740,000 365,000 4,736,660 834,000 1,700,000 8,077,990 110,000 
14,331,50

0 
40,810,950 
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