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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั 
อ าเภอไชยวาน      จงัหวดัอุดรธานี 

        
                 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน          ๖๒,๐๔๖,๔๒๐         บาท       แยกเป็น   

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม ๑๘,46๔,๑๗๕ บาท 
  งบกลาง รวม ๑๘,46๔,๑๗๕ บาท 
   งบกลาง รวม ๑๘,46๔,๑๗๕ บาท 
   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ ำนวน ๔๒๖,๕๒๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมตำม
พระรำชบญัญตัปิระกนัสงัคมพ.ศ. ๒๕๓๓ ในอตัรำรอ้ย
ละหำ้พรอ้มหกัค่ำตอบแทนของพนักงำนจำ้ง  ส่งเงนิ
สมทบในอตัรำเดยีวกนัดว้ย   
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑)พระรำชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
๒)พระรำชบญัญตักิองทุนเงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๑  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๔๑๗๒  
ลงวนัที ่๒๔ ธนัวำคม ๒๕๖๑  

      

   เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ ำนวน ๑๗,๐๖๔ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองเงนิทดแทนทุนในอตัรำ 
รอ้ยละ ๐.๒๐ ของค่ำจำ้งโดยประมำณทัง้ปี    
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑)พระรำชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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เบี้ยยงัชพีผูสู้งอำยุ 

 
 
 
 

จ ำนวน 

 
 
 
 

๑๒,๗๐๖,๘๐๐ 

 
 
 
 

บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยงัชพีใหก้บัผูสู้งอำยุในพืน้ทีต่ ำบล
หนองหลกั  ดงันี้   
ช่วงอำยุ ๖๐-๖๙        จ ำนวน  ๙๑๐  คน 
ช่วงอำยุ ๗๐-๗๙ คน   จ ำนวน  ๕๐๑  คน 
ช่วงอำยุ ๘๐-๘๙ คน   จ ำนวน  ๑๑๙  คน 
๙๐ ปี  ขึน้ไป  ๑๐  คน   
รวม ๑,๕๔๐  คน 
-ผูสู้งอำยุในปี ๒๕๖๕ (ปรบั
อำยุ) จ ำนวน ๑,๕๔๐  คน   
เป็นเงนิ ๑,๐๐๑,๙๐๐ บำท  
ต่อเดอืน   ๑๒,๐๒๒,๘๐๐  บำท ต่อปี 
-ผูสู้งอำยุประมำณกำร ๙๕ คน เป็นเงนิ  ๖๐๐ บำท  
ต่อเดอืน ๖๘๔,๐๐๐  บำท  ต่อปี 
-รวมผูสู้งอำยุ ๑,๖๓๕  คน   
รวมเป็นเงนิ  ๑๒,๗๐๖,๘๐๐  บำท 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑.)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำร
จ่ำยเบี้ยยงัชพีผูสู้งอำยุขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๒๔๒๙   
ลงวนัที ่ ๖  ธนัวำคม  ๒๕๕๔ 
๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท ๐๘๑๐.๖/ว ๐๕๔๑   
ลงวนัที ่ ๓๐  มกรำคม  ๒๕๖๑ 
๔)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนมำก  ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘   
ลงวนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๑ 
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๕)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนท้องถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๑๙๙๔ ลงวนัที ่๓
กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
๖)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๓๐   
ลงวนัที ่๖  กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

      
  

       
   เบี้ยยงัชพีควำมพกิำร จ ำนวน ๓,๓๗๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยงัชพีใหผู้พ้กิำรในพืน้ทีต่ ำบลหนอง
หลกัจ ำนวน  ๓๒๓  คน  โดยจ่ำยดงันี้ 
ผูพ้กิำรอำยุน้อยกว่ำ ๑๘ ปี  รบั  ๑,๐๐๐  บำท 
ผูพ้กิำรอำยุมำกกว่ำ ๑๘ ปี   รบั    ๘๐๐  บำท 
จ ำนวน  ๑๒  เดอืน   
ผูพ้กิำรในปี ๒๕๖๕  จ ำนวน  ๓๓๑  คน   
เป็นเงนิ ๒๖๘,๒๐๐ ต่อเดอืน ๓,๒๑๘,๔๐๐ บำทต่อปี 
ผูพ้กิำรประมำณกำร  จ ำนวน  ๑๖  คน   
เป็นเงนิ  ๑๕๓,๖๐๐  บำทต่อปี 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑.)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำร
จ่ำยเบี้ยควำมพกิำรใหค้นพกิำรขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๓  แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก  ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘   
ลงวนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๑ 
๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๑๖๖๔   
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓  
๔)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
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ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๓๐   
ลงวนัที ่๖  กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

   เบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยงัชพีใหก้บัผูป่้วยเอดสใ์นพืน้ที่
ต ำบลหนองหลกัแก่ผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดร้บัรองและ
ท ำกำรวนิิจฉัยแลว้ และมคีวำมเป็นอยู่ยำกจน  หรอื
ถูกทอดทิ้งขำดผูอุ้ปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบ
อำชพีเลี้ยงตนเองได ้ จ ำนวน  ๒๖  คน คน
ละ ๕๐๐ บำท 
ต่อเดอืน จ ำนวน  ๑๒  เดอืน   
ผูต้ดิเชื้อในปี ๒๕๖๔ จ ำนวน  ๒๕  คน   
เป็นเงนิ  ๑๕๐,๐๐๐  บำท ต่อปี 
ผูพ้กิำรประมำณกำร  จ ำนวน  ๑  คน   
เป็นเงนิ  ๖,๔๐๐ บำทต่อปี 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑.)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงนิ
สงเครำะหเ์พื่อกำรยงัชพีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนมำก  ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘   
ลงวนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๑ 
๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
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ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๓๐   
ลงวนัที ่๖  กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

   เงนิส ำรองจ่ำย จ ำนวน ๑,232,000 บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกรณีฉุกเฉินหรอืสำธำรณะ
ภยั 
ทีเ่กดิขึน้ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ไดล้่วงหน้ำเช่นภยั
ธรรมชำตหิรอืภยัพบิตัทิีเ่กดิจำกกำรกระท ำของ
มนุษยแ์ละสิง่ของต่ำง ๆรวมไปถงึกจิกรรม/โครงกำร/
แผนงำนต่ำง ๆ ทีเ่ป็นนโยบำยของรฐับำล
กระทรวงมหำดไทยส่วนรำชกำรต่ำง ๆและองคก์ร
ต่ำง ๆ ทีด่ ำเนินกจิกรรมโครงกำรแผนงำนอนัเป็น
สำธำรณประโยชน์และเป็นกำรบรรเทำควำม
เดอืดรอ้นของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนัน้  เช่น  
-กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำอุทกภยั น ้ำป่ำไหล
หลำก แผ่นดนิถล่ม ภยัแลง้ ภยัหนำว  
วำตภยั อคัคภียั ไฟป่ำและหมอกควนั เป็นต้น 
-กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละออง
ขนำดเลก็ PM ๒.๕ 
-กำรป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ เช่น กำรป้องกนัและ
ระงบัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙)  
และกำรป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก เป็นต้น 
                        ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยเพื่อ
ช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนมำก ที ่มท  ๐๓๑๓.๔/ว๖๖๗   
ลงวนัที ่ ๑๒  มนีำคม ๒๕๔๕   
๓)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๒๑๕  ลงวนัที ่ ๖ มถุินำยน  ๒๕๕๙ 
๔)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
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ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๘๔   
ลงวนัที ่ ๘  กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๐ 
๕)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้ถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๗๖  
 ลงวนัที ่ ๑๓  มกรำคม  ๒๕๕๘ 
๖)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๒๖   
ลงวนัที ่ ๘  มนีำคม  ๒๕๖๐ 
๗)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด ที่  มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๖๔   
ลงวนัที ่๓๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
๘)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๗๓   
ลงวนัที ่ ๑๕  มถุินำยน  ๒๕๖๐ 
๙)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๒๐   
ลงวนัที ่ ๔  สงิหำคม  ๒๕๖๐ 

      
  

       

   

 
 
 
รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพนั 

      

    เงนิช่วยค่ำครองชพีผูร้บับ ำนำญ (ช.ค.บ.) จ ำนวน ๔๐,๖๕๖ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลอืค่ำครองชพีผูร้บั
บ ำนำญ (ช.ค.บ.)   
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิช่วยค่ำ
ครองชพีผูร้บับ ำนำญของรำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๒๒  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
๒)หนังสอืส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่  ที ่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙   

      



ห น้ า  | ๑๒๙ 

 

ลงวนัที ่ ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 
๓)หนังสอืส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่  ที ่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๐   
ลงวนัที ่ ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

    เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) 

จ ำนวน ๒๕๓,๑๓๕ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (กบท.)ประจ ำปี   
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง   
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๐๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
๒)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิ 
๓)กฎกระทรวงกำรหกัเงนิจำกประมำณกำรรบัใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเขำ้เป็นกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๖๐๓๘  
ลงวนัที ่๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
-หนังสอืส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๑  
ลงวนัที ่๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
  

      

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) จ ำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสุขภำพ
แห่งชำต ิ (สปสช.)ในกำรบรหิำรหรอืพฒันำกองทุน   
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนทีสุ่ด ที่  มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๖๓   
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ลงวนัที ่ ๓๐   พฤษภำคม ๒๕๕๗ 
๒)หนังสอืส ำนักงำนหลกักระกนัสุขภำพ ที ่ สปสช.
๒.๑๗/(อ) ส๐๐๖๔๔  ลงวนัที ่๒๗  ธนัวำคม  ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๗๐ ล ำดบัที ่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 งานบริหารทัว่ไป รวม 
๑๓,๗๓๘,๗๖

๐ 
บาท 

  งบบุคลากร รวม ๖,๙๔๓,๕๐๐ บาท 
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   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม ๓,๑๙๘,๑๒๐ บาท 
   ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๕๕๖,๓๒๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนของผูบ้รหิำร  ไดแ้ก่ 
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล       จ ำนวน  ๑  คน    
รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  ๒  คน   
รวมจ ำนวน  ๑๒  เดอืน  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท ๐๘๐๙.๗/ว ๒๐๘๔  
ลงวนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๔ เรื่อง ประกำศระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 
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   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน ๔๘,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผูบ้รหิำร
ไดแ้ก่  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๑ คน  
รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล     จ ำนวน ๒ คน  
รวมจ ำนวน ๑๒ เดอืน    
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท ๐๘๐๙.๗/ว ๒๐๘๔ ลง
วนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๔ เรื่อง ประกำศระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 
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   ค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน ๔๘,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนพเิศษของผูบ้รหิำรไดแ้ก่ 
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล      จ ำนวน  ๑  คน   
รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน   ๒  คน    
รวมจ ำนวน  ๑๒  เดอืน  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท ๐๘๐๙.๗/ว ๒๐๘๔  
ลงวนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๔ เรื่อง ประกำศระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรำชกจิจำนุเบกษำ  
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   ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี  
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน ๙๕,๐๔๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนเลขำนุกำร
นำยก  จ ำนวน  ๑  คน   
รวมจ ำนวน  ๑๒ เดอืน  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท ๐๘๐๙.๗/ว ๒๐๘๔  
ลงวนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๔ เรื่อง ประกำศระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

      

   ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชกิสภำ/เลขำนุกำร
สภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน ๒,๔๕๐,๗๖๐ บำท 

      

  
๑.    ค่ำตอบแทนประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร 
       ส่วนต ำบล    จ ำนวน   ๑   คน 
๒.    ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร 
       ส่วนต ำบล    จ ำนวน   ๑  คน 
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๓.   ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำร 
      ส่วนต ำบล     จ ำนวน   ๑  คน 
๔.   ค่ำตอบแทนสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำร 
      ส่วนต ำบล     จ ำนวน   ๒๒   คน 
      ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ดที ่มท ๐๘๐๙.๗/ว ๒๐๘๔  
ลงวนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๔ เรื่อง ประกำศระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

      
  

       
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๓,๗๔๕,๓๘๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๒,๒๙๘,๓๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี  จ ำนวน  ๖  ต ำแหน่ง  ปรำกฏใน
แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
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-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑)  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ, ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทัว่ไป 
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เกี่ยวกบัอตัรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจำ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง  (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓  
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ กบต.ที ่มท ๐๘๐๙.๒/ว๓
๘  
ลงวนัที ่๓๐ ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ของพนักงำนส่วนต ำบล  
ทีม่สีทิธิฯ์   ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘   
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘  และทีแ่ก้ไขถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๔ 
๔) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
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เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
ค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืนขำ้รำชกำรและ
ลูกจำ้งประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบบัที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ประกำศลงวนัที ่๓ ธนัวำคม ๒๕๕๓  
๖) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรบุคคล
ทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๒)    

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๑,๒๑๙,๐๓๒ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน ๔ อตัรำ  พนักงำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน  ๕  อตัรำ   
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง (ฉบบั
ที ่๔)  
ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
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วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
 
 
 
  

   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๙๖,๐๔๘ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘   
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๗๒ ลง
วนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ำรให้
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บัเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
(ฉบบัที ่๒)  

      

  งบด าเนินงาน รวม ๖,๐๘๓,๒๖๐ บาท 
   ค่าตอบแทน รวม ๑,๔๘๐,๗๖๐ บาท 
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   ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน ๑,๐๗๔,๗๖๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้ 
-เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิำนดำ้นกำรรกัษำควำมเจบ็ป่วยนอก
เวลำรำชกำรและในวนัหยุดรำชกำร(แพทย์ พยำบำล ทนัต์
แพทย)์ 
-เงนิรำงวลัประจ ำปีเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พเิศษ 
แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่สีทิธ ิ
-ค่ำตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั   
-ค่ำป่วยกำร อปพร. 
-ค่ำป่วยกำรอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถิน่ 
-ค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบคดัเลอืกฯ 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จรงิควำมผดิทำง
ละเมดิ 
-ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิัย 
-ค่ำตอบแทนเจำ้หน้ำทีใ่นกำรเลอืกตัง้ แยกเป็น 
  *ค่ำใชจ้่ำยประจ ำศูนยป์ระสำนงำนกำรเลอืกตัง้    
  *ค่ำใชจ้่ำยประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 
-เงนิรำงวลั 
-เงนิท ำขวญัฝ่ำอนัตรำยเป็นครัง้ครำว 
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิ
รำงวลัประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่๐๘๐๘.๒/
ว ๘๕๙  
ลงวนัที ่๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
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ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่นขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๘๐  
ลงวนัที ่๒๖ กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.,  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
ส ำหรบัพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗  
ลงวนัที ่๒๙ ธนัวำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั
ประจ ำปี 

      

  
 
  

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร
ใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้
ปฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำรำชกำรปกติ หรอื วนัหยุดรำชกำร   
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบ
แทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๐๙  
ลงวนัที ่๑๗ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบแทนกำร
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ปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙   

   ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมสีทิธิ
ไดร้บั 
ตำมระเบยีบของทำงรำชกำร ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒  
ลงวนัที ่๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
เกี่ยวกบักำรเบกิจ่ำยเงนิค่ำเช่ำบ้ำนของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
  

      

   เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน ๕๖,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรใหก้บัพนักงำนส่วน
ต ำบล 
ลูกจำ้งประจ ำซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบของทำงรำชกำร   
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ  ระเบยีบ  ดงันี้  
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๑) พระรำชกฤษฎกีำเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ ฉบบั
ที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
สวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบั
กำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑    
๔) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบั
กำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่(ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙   

   ค่าใช้สอย รวม ๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร       
    รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร จ ำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
๑.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร เช่น 
-ค่ำถ่ำยเอกสำร 
-ค่ำเยบ็หนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื 
-ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิง่ปฏกิูล 
-ค่ำระวำงบรรทุก 
-ค่ำเช่ำทรพัยส์นิ(ยกเวน้ ค่ำเข่ำบำ้น) 
-ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำร
จำ้งเหมำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวทำง
วทิยุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ค่ำจดัท ำ
เอกสำร ประชำสมัพนัธ์ หรอืสิง่พมิพต่์ำง ๆ) 
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
-ค่ำเบี้ยประกนั 
-ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ 
-ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจำ้งที่
ปรกึษำ ค่ำจำ้งออกแบบ,ค่ำรบัรองแบบ,ค่ำจำ้งท ำระบบแผนที่
ภำษี ,ค่ำจำ้งทนำยควำม,ค่ำจำ้งผูเ้ชีย่วยำญบญัช,ีค่ำจำ้ง
ปรบัปรุงโดเมน Website. ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค,ค่ำท ำหมนัสตัว์ 
-ค่ำจำ้งแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิเอง 
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-ค่ำจำ้งเหมำที่ทลีกัษณะกำรจำ้งท ำเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งป้ำย
ประชำสมัพนัธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรอืป้ำยอื่นๆทีไ่ม่มลีกัษณะ
เป็นสิง่ก่อสรำ้ง 
-ค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำเพื่อใชใ้นรำชกำร  
(๑)ค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อใหร้ำชกำร
ไดใ้ชบ้รกิำรไฟฟ้ำรวมถงึค่ำตดิตัง้หม้อแปลง เครื่องวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องกำรไฟฟ้ำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิสำยและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพิม่เตมิ ค่ำธรรมเนียมรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำกำร
เพิม่ก ำลงัไฟฟ้ำ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ กำรบ ำรุงรกัษำหรอื
ซ่อมแซมระบบบ ำรุงไฟฟ้ำและอุปกรณ์  
                    ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้ประปำเพื่อใชใ้นกำร 
(๑)ค่ำวำงท่อประปำภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนถิน่ไดใ้ชบ้รกิำรน ้ำประปำรวมถงึค่ำตดิตัง้มำตร
วดัน ้ำและอุปกรณ์ประปำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิท่อประปำและตดิตัง้อุปกรณ์ประปำ
เพิม่เตมิรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบประปำกำรบ ำรุงรกัษำหรอื
ซ่อมแซมระบบประปำและอุปกรณ์ 
                               ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้โทรศพัท์ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆในกำรตดิตัง้
โทรศพัท์ ยกเวน้ ค่ำตู้สำขำ ค่ำเครื่องโทรศพัท์พ่วง
ภำยใน และเครื่องโทรศพัท์ภำยใน 
-ค่ำตดิตัง้เครื่องรบัสญัญำณ ต่ำงๆ (ทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะทีด่นิและ
สิง่ก่อสรำ้ง) 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนังสอืสัง่
กำร  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิจนถงึ 

      

  
ฉบบัที ่๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
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ว ๓๗๔๙ ลงวนัที ่๑๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ เรื่อง  ซกัซ้อม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรบัรองและพธิกีำร จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรบัรองหรอืเลี้ยงรบัรองขององคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  ดงันี้ 
๑.พธิเีปิดอำคำรต่ำง ๆ 
๒.ค่ำใชจ้่ำยในพธิทีำงศำสนำ/รฐัพธิ ี
๓.ค่ำอำหำรอำหำรว่ำงพรอ้มเครื่องดื่ม ค่ำของขวญัค่ำพมิพ์
เอกสำรค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวเนื่องกบักำรเลี้ยงรบัรองรวมทัง้
ค่ำบรกิำรดว้ยและค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกบักำร
รบัรองกำรต้อนรบับุคคล กลุ่มบคุคล หรอืคณะบุคคลทีม่ำ
นิเทศงำนตรวจงำนหรอืเยีย่มชมหรอื ทศันศกึษำดูงำนฯลฯ    
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
๔.ค่ำเลี้ยงรบัรองในกำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  
กำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำแผนสำมปี ฯลฯ    
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป  
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท  ๐๘๐๘.๔/
ว ๒๓๘๑  ลงวนัที ่๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๘  เรื่อง กำรตัง้
งบประมำณและกำรเบกิจ่ำยเงนิค่ำรบัรองหรอืค่ำเลี้ยงรบัรอง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำชดใชค้่ำเสยีหำย หรือค่ำสนิไหมทดแทน จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรชดใชค้่ำเสยีหำย หรอืค่ำสนิไหม
ทดแทน และเงนิส่งคนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั กรณีรถ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย 
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-เป็นไปตำมหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
ลงวนัที ่๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ 
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยเพื่อ
ช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 
-เป็นไปตำมหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  
ลงวนัที ่๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่  
(งำนเลอืกตัง้) 

จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ผู้
ไดร้บัค ำสัง่ใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรในภำรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
จดักำรเลอืกตัง้ใหร้วมถงึค่ำยำนพำหนะและขนส่งหรอืค่ำ
น ้ำมนัเชื้อเพลงิส ำหรบัยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตัภิำรกจิใน
กำรเลอืกตัง้ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
-หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๕๐๑๓  ลงวนัที ่ ๒๖  สงิหำคม ๒๕๖๓ 
-หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที๒่๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร 

จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร  เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำ
เช่ำทีพ่กั  ค่ำบรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำง
ด่วนพเิศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ  ค่ำลงทะเบยีน
ต่ำงๆ   
ทีจ่ ำเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  ของคณะ
ผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนักงำน
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล   และพนักงำนจำ้งองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  ทีเ่ดนิทำงไปประชุม  อบรม  สมัมนำ  ดู
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งำน  หรอืไปตดิต่อรำชกำร   
ตำมระเบยีบ ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่ (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิ่น (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ (ยกเวน้ค่ำตอบแทนเจำ้หน้ำทีใ่นกำร
เลอืกตัง้) 

จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  อกีทัง้ใหค้วำมร่วมมอืในกำร
ประชำสมัพนัธ์ กำรณรงค ์หรอืกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนใหท้รำบถงึสทิธแิละหน้ำทีแ่ละกำรมส่ีวนร่วม
ทำงกำรเมอืงในกำรเลอืกตัง้สภำผูแ้ทนรำษฎรและหรอืสมำชกิ
วุฒสิภำ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบักำรจดัสถำนที่ ค่ำ
วสัดุ เครื่องเขยีน และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพมิพ์
เอกสำรและสิง่พมิพ ์  
ค่ำหนังสอื  ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำของ
สมนำคุณ  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณ
วทิยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร   
ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ์    ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นโดยค ำนึงฐำนะ
ทำงกำรคลงัขององคก์รปกคลองส่วนทอ้งถิน่    
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป     
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
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-หนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๐๑๓  ลง
วนัที ่ ๒๖  สงิหำคม ๒๕๖๓ 
-หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

    
โครงกำรฝึกอบรมและทศันศกึษำดูงำนเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ
ของผูบ้รหิำรสมำชกิสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง
และผูน้ ำชุมชนทีม่หีน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง 

จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมและทศัน
ศกึษำดูงำนเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของผูบ้รหิำร สมำชกิสภำ
ฯ พนักงำนส่วนต ำบลและพนกังำน ผูน้ ำชุมชนทีม่หีน้ำที่
เกี่ยวขอ้ง   
และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ  ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรฝึกอบรมและและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ   ๓๖  ล ำดบัที่  ๖ 
เป็นไปตำมหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวนัที ่๓๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  

      

    โครงกำรเพิม่ศกัยภำพกำรพฒันำบุคลำกรองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทะเบยีนฝึกอบรม  ใหค้วำมรู้
แก่พนักงำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำพนักงำนจำ้ง คณะ
ผูบ้รหิำรสมำชกิสภำฯ ตำมหลกัสูตรต่ำง ๆที ่อบต.จดัเองหรอื
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จดัโดยหน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป   
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรฝึกอบรมและและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
--เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๓๕  ล ำดบัที่  ๒  

    
โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิำรพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนครู และพนักจำ้งองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองหลกั 

จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิำรพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนครู  และพนักงำนจำ้ง  
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกั   
โดยจดัซื้อตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรอบรมของเจำ้หน้ำที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๓๕  ล ำดบัที ่๓ 
 
  

      

    
โครงกำรสรำ้งภูมคิุม้กนัทำงสงัคมใหเ้ดก็เยำวชนต ำบลหนอง
หลกั 
(โตไปไม่โกง) 

จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรสรำ้งภูมคิุม้กนัทำงสงัคม
ใหเ้ดก็และเยำวชน (โตไปไม่โกง)   และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำม
จ ำเป็นและเหมำะสม ฯลฯปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
หนังสอืส ำนักงำน ปปช. ที ่ปชง ๐๐๔/ว ๐๐๑๙   
ลงวนัที ่ ๒๐  มนีำคม  ๒๕๖๐ เรื่องกำรจดัท ำแผนป้องกนักำร
ทุจรติขอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมแนวทำงกำร
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ด ำเนินกำรโครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๑๒๙ ล ำดบัที่  ๗  

   ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเพื่อใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำสิง่ของและ
ค่ำแรงงำน  ใหจ้่ำยจำกค่ำใชส้อย   ส่วนกรณีทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิเองใหป้ฏบิตั ิ ดงันี้                            
(๑)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกค่ำใช้
สอย 
(๒)  ค่ำสิง่ของทีซ่ื้อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหจ้่ำย
จำกค่ำวสัดุ ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑
๗๕๒ ลงวนัที ่๖ สงิหำคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทำงปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
๕) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘  เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถิน่  
๖) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๕๒๓ ลงวนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
อตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและค่ำสำธำรณูปโภค    
๗) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่าวสัดุ รวม ๑,๖๔๗,๕๐๐ บาท 
   วสัดุส ำนักงำน จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม่  ดดัแปลง  ต่อเตมิ  
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่  สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-หนังสอื 
-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็ 
-เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็ 
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-ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็ 
-ไมบ้รรทดัเหลก็ 
-กรรไกร 
-เก้ำอพีลำสตกิ 
-ตรำยำง 
-ทีถู่พืน้ 
-ตะแกรงวำงเอกสำร 
-เครื่องตดัโฟม 
-เครื่องตดัเยบ็กระดำษ 
-กุญแจ 
-ภำพเขยีน,แผนที ่
-พระบรมฉำยำลกัษณ ์
-แผงปิดประกำศ 
-แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรอืหน่วยงำน หรอืแผ่นป้ำยต่ำง ๆ  
ทีใ่ชใ้นส ำนักงำน 
-มู่ลี,่ม่ำนปรบัแสง(ต่อผนื) 
-พรม(ต่อผนื) 
-นำฬกิำตัง้หรอืแขวน 

      

  
-พระพุทธรูป 
-พระบรมรูปจ ำลอง 
-กระเป๋ำ 
-ตำชัง่ขนำดเลก็ 
-ผำ้ใบตดิตัง้ในส ำนักงำน 
-ผำ้ใบเต้นท์ขนำดใหญ่ 
-ตู้ยำสำมญัประจ ำบำ้น 
-แผงกนัหอ้งแบบรือ้ถอนได ้
                          ฯลฯ 
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(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ  ดงันี้  
-กระดำษ 
-หมกึ 
-ดนิสอ 
-ปำกกำ 
-ยำงลบ 
-น ้ำยำลบค ำผดิ 
-เทปกำว 
-ลวดเยบ็กระดำษ 
-กำว 
-สมุด 
-ซองเอกสำร 
-ตลบัผงหมกึ 
-น ้ำหมกึปริน้ท์ 
-เทป พ ีว ีซ ีแบบใส 
-น ้ำยำลบกระดำษไข 
-ไมบ้รรทดั 
-คลปิ 
-ตวัเยบ็กระดำษ 
-เขม็หมุด 
-กระดำษคำรบ์อน 
-กระดำษไข 
-แฟ้ม 
-สมุดบญัช ี
-สมุดประวตัขิำ้รำชกำร 
-แบบพมิพ ์
-ผำ้ส ำลี 
-ธงชำต ิ
-สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ำกกำรซื้อ 
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-ของใชใ้นกำรบรรจุหบีห่อ 
-น ้ำมนั เทยีนไข ขีผ้ึง้ 
-น ้ำดื่มส ำหรบับรกิำรประชำชนในส ำนักงำน 
-พวงมำลยั 
-พวงมำลำ 
-พำนพุ่ม 
-กรวยดอกไม ้
                             ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
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ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้นโดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำ 
และวทิยุ  ดงันี้  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้  
-ไมโครโฟน 
-ขำตัง้ไมโครโฟน 
-หวัแรง้ไฟฟ้ำ 
-เครื่องวดักระแสไฟฟ้ำ 
-เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ 
-มำตรำส ำหรบัตรวจวงจรไฟฟ้ำ 
-เครื่องประจุไฟ 
-โคมไฟ 
-โทรโข่ง 
-ไมช้กัฟิวส ์
-ไมคล์อยพรอ้มเครื่องส่งสณัญำน 
                                   ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้  
-ฟิวส ์  
-เทปพนัสำยไฟฟ้ำ  
-สำยไฟฟ้ำ  
-หลอดไฟฟ้ำ  

      

  
-หลอดไฟ  
-เขม็ขดัรดัสำยไฟฟ้ำ  
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-ปลัก๊ไฟฟ้ำ   
-สวติซ์ไฟฟ้ำ   
-หลอดวทิยุทรำนซติเตอรแ์ละชิ้นส่วนวทิยุ  
-ลูกถ้วยสำยอำกำศ   
-รซีสีเตอร ์  
-มูฟวิง่คอยสค์อมเดนเซอร ์  
-ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์   
-เบรกเกอร ์  
-สำยอำกำศหรอืเสำอำกำศส ำหรบัวทิยุ   
เครื่องรบัโทรทศัน์ จำนรบัสญัญำณดำวเทยีม  
-แบตเตอรีโ่ซล่ำเซลล์ 
-กล่องรบัสญัญำณ 
                               ฯลฯ    
(๓) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส ำหรบักำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหค้นืสภำพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกตหิรอืค่ำซ่อมกลำง ดงันี้   
-ดอกล ำโพง 
-ฮอรน์ล ำโพง  
-แผงวงจร   
-ผงัแสดงวงจรต่ำงๆ   
-แผงบงัคบัทำงไฟ 
                                         ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
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รำยจ่ำยตำมงบประมำณ   
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   วสัดุงำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน ๘๗,๕๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-หมอ้  
-กระทะ  
-กะละมงั  
-ตะหลวิ 
-กรอบรูป  
-มดี  
-ถงั  
-ถำด  
-แก้วน ้ำ  
-จำนรอง  
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-ถ้วยชำม  
-ชอ้นสอ้ม  
-กระจกเงำ  
-โอ่งน ้ำ  
-ทีน่อน  
-กระโถน  
-เตำไฟฟ้ำ  
-เตำน ้ำมนั  
-เตำรดี  
-เครื่องบดอำหำร  

      

  
-เครื่องตไีข่ไฟฟ้ำ  
-เครื่องป้ิงขนมปัง  
-กระทะไฟฟ้ำ 
-หมอ้ไฟฟ้ำ รวมถงึหมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำ   
-กระตกิน ้ำรอ้น   
-กระตกิน ้ำแขง็   
-ถงัแก๊ส   
-เตำ 
-ตู้เกบ็อุปกรณ์ดบัเพลงิ 
-สำยยำงฉีดน ้ำ 
-ถงัขยะแบบขำตัง้ 
-ถงัขยะแบบลอ้ลำก 
-อ่ำงลำ้งจำน 
-ถงัน ้ำ 
                       ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้   
-ผงซกัฟอก  
-สบู่  
-น ้ำยำดบักลิน่  
-แปรง  
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-ไมก้วำด  
-เข่ง  
-มุง้  
-ผำ้ปูทีน่อน   
-ปลอกหมอน  
-หมอน  
-ผำ้ห่ม  
-ผำ้ปูโต๊ะ  
-น ้ำจดืทีซ่ื้อจำกเอกชน 
-หวัดูดตะกอนสระว่ำยน ้ำ 
-อำหำรเสรมิ(นม) 
-วสัดุประกอบอำหำร 
-อำหำรส ำเรจ็รูป 
                            ฯลฯ  
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ   
 
 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   วสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท 



ห น้ า  | ๑๖๑ 

 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสรำ้ง  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของที่
มลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยุกำร
ใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป   
หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำย
ดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสรำ้ง ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้  
-ไมต่้ำง ๆ . 
-คอ้น  
-คมี  
-ชะแลง  
-จอบ   
-สิว่   
-เสยีม   
-เลื่อน  
-ขวำน   
-กบใสไม ้ 
-เทปวดัระยะ   
-เครื่องวดัขนำดเลก็ เช่นตลบัเมตร  ลูกดิง่  
-สว่ำนมอื  
-โถสว้ม   
-อ่ำงลำ้งมอื   
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-รำวพำดผำ้ 
-หน้ำกำกใส่เชื่อมเหลก็ 
-เครื่องยงิตะปู 
-นัง่รำ้น 

      

  
                                ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้ 
-น ้ำมนัทำไม ้  
-ทนิเนอร ์ 
-ส ี 
-ปูนซเีมนต์  
-ทรำย   
-ยำงมะตอยส ำเรจ็รูป 
-อฐิหรอืชเีมนต์บลอ็ก  
-กระเบื้อง   
-สงักะส ี  
-ตะปู  
-เหลก็เสน้   
-แปรงทำส ี  
-ปูนขำว 
-แผ่นดนิเหนี่ยวสงัเครำะห์ 
                        ฯลฯ 
(๓) ค. ประเภทวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   
ไดแ้ก่   
-ท่อน ้ำและอุปกรณ์ประปำ   
-ท่อต่ำง ๆ   
-ท่อน ้ำบำดำล  
                            ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
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ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ   
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้
ไดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอื
ตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมด
ไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำย
ดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-ไขควง  
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-ประแจ  
-กุญแจปำกตำย   
-กุญแจเลื่อน    
-คมีลอ็ค   
-ลอ็คเกยีร ์
-ลอ็คคลตัซ ์
-ลอ็คพวงมำลยั 
                          ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ  ดงันี้  
-ยำงรถยนต์   
-น ำมนัเบรก   
-น๊อตและสกรู   
-สำยไมล์   
-เพลำ   
-ฟิลมก์รองแสง 
-น ้ำกลัน่ 
                        ฯลฯ 

      

  
(๓) ค.ประเภทวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ไดแ้ก่   
-เบำะรถยนต์  
-เครื่องยนต์ (อะไหล่)  
-ชุดเกยีรร์ถยนต์  
 -เบรก  
-ครชั   
-พวงมำลยั   
-สำยพำนใบพดั   
-หมอ้น ้ำ   
-หวัเทียน  
- แบตเตอรร์ี ่  
-จำนจ่ำย   
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-ลอ้   
-ถงัน ้ำมนั   
-ไฟหน้ำ   
-ไฟเบรก   
-อำนจกัรยำน   
-ตลบัลูกปืน   
-กระจกมองขำ้งรถยนต์   
-กนัชนรถยนต์   
-เขม็ขดันิรภยั 
-สำยไฮดรอลคิ 
                                 ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ   
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้
ไดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอื
ตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมด
ไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้   
รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
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หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  ดงันี้   
(๑) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้   
-แก๊สหุงต้ม   
-น ้ำมนัเชื้อเพลงิ   
-น ้ำมนัดเีซล   
-น ้ำมนัก๊ำด   
-น ้ำมนัเบนซนิ   
-น ้ำมนัเตำ   
-น ้ำมนัจำรบ ี  
-น ้ำมนัเครื่อง   
-ถ่ำน   
-ก๊ำส 
-น ้ำมนัเกยีร ์
-น ้ำมนัหล่อลื่น 
(๒) ค. ประเภทวสัดุอุปกรณ์กระกอบและอะไหล่ 
๑เขม็ขดันิรภยั 
-สำยไฮดรอลคิ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
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ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวนัที ่๒๗  

      

  
มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ   
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
                                     ฯลฯ  

      

   วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่  รำยจ่ำยเพื่อให้
ไดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอื
ตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมด
ไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำย
ดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-ขำตัง้กลอ้ง  
-ขำตัง้เขยีนภำพ  
-กล่องและระวงิใส่ฟิลม์ภำพยนตร์   
-เครื่องกรอเทป  
-เลนสซ์ูม  
-กระเป๋ำใส่กลอ้งถ่ำยรูป 
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-ป้ำยไฟแจง้เตอืนแบบลอ้ลำก 
-ป้ำยประชำสพัพนัธ ์
                            ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้   
-พู่กนั  
-ส ี 
-กระดำษเขยีนโปสเตอร ์ 
-ฟิล์ม 
-เมมโมรีก่ำรด์  
-ฟิล์มสไลด์  
-แถบบนัทกึเสยีงหรอืภำพ (ภำพยนตร,์ วดีโีอเทป, แผ่นซดี)ี  

      

  
-รูปสหีรอืขำวด ำทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อดัขยำย ภำพถ่ำย
ดำวเทียม 
-เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
                     ฯลฯ 

   วสัดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเครื่องแต่งกำย  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำย 
จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเครื่องแต่งกำย ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-เครื่องแบบ/ชุดปฏบิตังิำน   
-เสือ้  กำงเกง  ผำ้   
-เครื่องหมำยต่ำงๆ 
-ถุงเทำ้/ถุงมอื   
-รองเทำ้   
-เขม็ขดั  
-หมวก   
-ผำ้ผูกคอ 
-เสื่อสะทอ้นแสง 
-เสือ้ชูชพี 
-ชุดดงัเพลงิรวมถงึชนิดกนัไฟ(ไมร่วมถงัออกชเิจน) 
-เครื่องแต่งกำยส ำหรบังำนกวำดถนน/ลำ้งท่อใส่สำรเคม ี
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-เครื่องแตง่กำยของผูป้ฏบิตังิำนในโรงพยำบำล/ศนูยบ์รกิำร
สำธำรสุข 
-ชุดนำฏศลิป์ 
-ชุดดริยิำงค ์ 
                ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
-วุฒบิตัร อปพร. 

      

  
-บตัรประจ ำ อปพร. 
-เขม็เครื่องหมำย อปพร. 
                   ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 

 

 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

   วสัดุกฬีำ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 
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-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกฬีำ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ ี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยุกำรใช้
งำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำย 
จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกฬีำ ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-ห่วงยำง 
-ไม่ตปิีงปอง 
-ไมแ้บดมนิตนั 
-ไมเ้ทนนิส 
-เชอืกกระโดด 
-ดำบสองมอื 
-ตะกรำ้หวำยแชรบ์อล 
-นำฬกิำจบัเวลำ 
-นวม 
-ลูกทุ่มน ้ำหนัก 
-เสำตำข่ำยกฬีำ เช่นเสำตำข่ำยตะกรอ้ เสำตำข่ำยวอลเลย์
ลอล 
-ห่วงบำสเกต็บอลเหลก็ 
-กระดำนแสดงผลกำรแข่งขนั 
-ลูกเปตอง 
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-เบำะมวยปล ้ำ ยูโด 
                ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

      

  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่รีำคำต่อ
หน่วยหรอืต่อชุดไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐  บำท 
๓.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๔.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ ดงันี้   
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(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้ดงัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-แผ่นหรอืจำนบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพหรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดงันี้  
-อุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
-เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape)  
-หวัพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรบัเครื่องพมิพส์ ำหรบั
คอมพวิเตอร ์ 
-ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์ 
-กระดำษต่อเนื่อง  
-สำยเคเบลิ  
ฯลฯ   
(๓) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส ำหรบักำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหค้นืสภำพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกตหิรอืค่ำซ่อมกลำง ดงันี้   
-หน่วยประมวลผล 
-ฮำรด์ดสิก์ไดรฟ์ 
-ซดีรีอมไดรฟ์ 
-แผ่นกรองแสง 
-แผ่นแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ ์(Key board)  

      

  
-เมนบอรด์ (Main Board)  
-เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น Ram  
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-คตัซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder)  
-เมำส ์(Mouse)   
-พรนิเตอรส์วติชิง่บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)   
-เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub)  
-แผ่นวงจร
อเิลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  
Card, Sound Card) เป็นต้น  
-เครื่องอ่ำนและบนัทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮำรด์ดสิต์ (Hard Disk)  
-แบบซดีรีอม (CD ROM)  
-แบบออพตคิอล (Optical) เป็นต้น  
-เรำเตอร ์
                          ฯลฯ     

   วสัดุสนำม จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุสนำม รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ ี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยุกำรใช้
งำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำย 
จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุสนำม  ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-เตน็ท์นอน/เตน็ท์สนำมขนำดเลก็ 
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-ถุงนอนสนำม 
-เขม็ทศิ 
-เปสนำม 
-มำ้หนิ 
                ฯลฯ 
(๒) ข.ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
-หญ้ำสนำม หญ้ำเทยีม 
-โครงลวดรูปสตัว ์
                      ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

      
  

       
   วสัดุจรำจร จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 
   วสัดุอื่น จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอื่น รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ ี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยุกำรใช้
งำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำย 
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จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอื่น ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-มเิตอรน์ ้ำ-ไฟฟ้ำ 
-สมอเรอื 
-ตะแกรงกนัสวะ 
-หวัเชื่อมแก๊ส 
                ฯลฯ 
(๒) ข.ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
-อุปกรณ์บงัคบัสตัว ์
                      ฯลฯ 
(เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
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ทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่าสาธารณูปโภค รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของส ำนักงำนและสถำนทีอ่ยู่ในควำม
ดูแลขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  รวมถงึค่ำใชจ้่ำยที่ต้อง
ช ำระพรอ้มกนั เชน่   ค่ำภำษี  ค่ำตดิตัง้ฯลฯ  ปรำกฏใน
แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลง
วนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

   ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรกิำรน ้ำประปำทีใ่ชใ้นส ำนักงำน  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   ค่ำบรกิำรโทรศพัท์ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรกิำรโทรศพัท์ทีใ่ชต้ดิต่อรำชกำรรวมถงึ
ค่ำใชจ้่ำย 
ทีต้่องช ำระพรอ้มกนั  เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำหมำยเลข
โทรศพัท์ ค่ำบ ำรุงสำย ค่ำภำษี  เป็นต้น   
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

   ค่ำบรกิำรไปรษณีย ์ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียโ์ทรเลข  เช่น   
-ค่ำไปรษณีย ์
-ค่ำธนำณัต ิ
-ค่ำดวงตรำไปรษณียย์ำกร 
-ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย ์
-ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบกำรบรหิำรกำรเงนิและกำร
คลงัภำครฐัแบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFAIS) 
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                               ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   ค่ำบรกิำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรกิำรสื่อสำรและโทรคมนำคม ดงันี้ 
- ค่ำโทรภำพหรอืโทรสำร 
-ค่ำเทเลกซ์ 
-ค่ำวทิยุสื่อสำร 
-ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทยีม 
-ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตและค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น  
ค่ำเคเบิ้ลทวีี ค่ำเช่ำช่องสญัญำณดำวเทยีม เป็นต้น และให้
มำยควำมรวมถงึค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดงักล่ำวและ
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบักำรใชบ้รกิำร 
-ค่ำต่อสญัญำณจพีเีอส(๑ ครัง้ต่อปี) 
                         ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
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ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   ค่ำเช่ำพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพืน้ทีเ่วบ็ไซต์และค่ำธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้ง (ระบบ CLOUD,HOSTING) 
-เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำกที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  งบลงทุน รวม ๖๖๒,๐๐๐ บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม ๖๖๒,๐๐๐ บาท 
   ครุภณัฑส์ ำนักงำน       
    จดัซื้อเตน็ท์ผำ้ใบ  จ ำนวน  ๑๙ ตวั จ ำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเต้นท์ผ้ำใบ 
คุณลกัษณะ 
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-เต้นท์ผำ้ใบพรอ้มโครงเหลก็ทรง
โคง้  ขนำด ๔  เมตร  ยำว ๘ เมตร  เสำขำ
สูง  ๒.๕๐  เมตร   
ขอ้ต่อเหลก็ง่ำยต่อกำรถอดประกอบ 
-ผำ้ใบคลุมหลงัคำเป็นผำ้คูนิล่อนอย่ำงดี  ก ำหนดควำม
หนำ ๐.๖๐  มลิลเิมตร  รอยต่อของผำ้ใบใชก้ำรรดีดว้ยควำม
รอ้น  พรอ้มเขม็ขดัและสำยรดัเขม็ขดั มเีชงิชำยหอ้ยลงมำโดย
รองเต้นท์ พรอ้มกุยชำยระบำยเพื่อควำมคงทนและสวยงำม 
-พ่นตรำสญัลกัษณ์ขนำด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร  รูปแบบ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกัก ำหนด 
เนื่องจำกเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่ปรำกฏในบญัชรีำคำมำตรฐำนครุ
ภณั์ของส ำนักงบประมำณ ๒๕๖๓ จงึขออนุมตัจิดัซื้อตำม
รำคำทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕  หน้ำ  ๙๖  ล ำดบัที ่๖๕  

    จดัซื้อโต๊ะพบัเหลก็   จ ำนวน   ๔๒  ตวั จ ำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อโต๊ะพบัเหลก็   
คุณลกัษณะดงันี้ 
-ขนำด (ก x ล x ส) ๑๘๒.๘ x ๗๖.๒ x ๗๔.๖ ซม. 
-แผ่นหน้ำทอ็ปโต๊ะผลติจำกเหลก็  
-พบัขอบหนำ ๓๐ มม.  
-สำมำรถรบัน ้ำหนักไดด้ ี
เนื่องจำกเป็นครุภณัฑท์ีไ่ม่ปรำกฏในบญัชรีำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑข์องส ำนักงบประมำณ ๒๕๖๓ จงึขออนุมตัจิดัซื้อตำม
รำคำทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕  หน้ำ  ๙๖   ล ำดบัที ่๖๖  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตถิวำยรำชสดุดี ประจ ำปี 
๒๕๖๕ อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 
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-เพื่ออุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอไชยวำนตำมโครงกำรจดั
กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตริำชสดุดี  ประจ ำปี ๒๕๖๕ อ ำเภอ
ไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี  ในกำรกจิกรรมเทดิพระเกยีรตแิละ
ถวำยรำชสดุดแีด่สถำบนัพระมหำกษตัรยิใ์นวนัส ำคญัต่ำง ๆ   
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๗๔๙  ลงวนัที่  ๑๐ มถุินำยน  ๒๕๖๔  เรื่อง ซกัซ้อม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้ำ  ๖๖ ล ำดบัที ่ ๒๔ 

      

    โครงกำรจดังำนประเพณีทุ่งศรเีมอืง ๒๕๖๕ อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่ออุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอไชยวำนตำมโครงกำรจดั
งำนประเพณีทุ่งศรเีมอืง ๒๕๖๕ อ ำเภอไชยวำน จงัหวดั
อุดรธำนี     
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๗๔๙  ลงวนัที่  ๑๐ มถุินำยน  ๒๕๖๔  เรื่อง ซกัซ้อม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
หน้ำ  ๓๖ ล ำดบัที ่ ๔  

      

  งบรายจ่ายอื่น รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
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   รายจ่ายอื่น รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
   รำยจ่ำยอื่น       

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรประเมนิควำมพงึพอใจผลกำรปฏบิตัริำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกั 

จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรประเมนิควำมพงึพอใจผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
-ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยในปีงบประมำณทีล่่วงมำแลว้ 
-ค่ำใชจ้่ำยตำมค ำพพิำกษำ 
                                 ฯลฯ    

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม ๕๙๕,๗๘๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๕๖๓,๒๘๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๕๖๓,๒๘๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๓๗๖,๐๘๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนประจ ำปี  จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑)  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
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ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ, ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกบัอตัรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจำ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง  (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓  
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒ 
/ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๑๘๗,๒๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ   จ ำนวน  ๑ อตัรำ  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
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-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง (ฉบบั
ที ่๔)  
ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง   

  งบด าเนินงาน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชนในกำรจดัเวทปีระชำคม
หมู่บำ้นและทบทวนแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชน
และจดัเวทปีระชำคมหมู่บำ้นใหบ้รกิำรประชำชนช ำระภำษี
บ ำรุงทอ้งทีแ่ละเวทปีระชำคมเพื่อจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่
ตำมโครงกำร ฯลฯ   เป็นไปตำมระเบยีบหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดัท ำ
แผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
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และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที๒่) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒)หนังสอืกระทรวงมหำดไทยด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ 
ว๖๐๐ ลงวนัที ่ ๒๙  มกรำคม  ๒๕๕๙ 
๓)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนทีสุ่ด    ที ่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๕๗๙๗   
ลงวนัที ่ ๑๐  ตุลำคม  ๒๕๕๙ 
๔)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๖๒๔๗   
ลงวนัที ่ ๓ พฤศจกิำยน  ๒๕๖๐ 
๕)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๐๓๕๗   
ลงวนัที ่ ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๑  
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๓๗  ล ำดบัที ่ ๑  

  งบลงทุน รวม ๒,๕๐๐ บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม ๒,๕๐๐ บาท 
   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       
    จดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด ๘๐๐ VA จ ำนวน ๑ เครื่อง จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ  จ ำนวน  ๑  ตวั 
คุณลกัษณะพืน้ฐำน 
- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน่้อยกว่ำ  ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำที 
-เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบัเดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕   
หน้ำ  ๑๓๓  ล ำดบัที ่ ๑๓ 
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 งานบริหารงานคลงั รวม ๒,๕๓๑,๕๐๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๒,๑๕๐,๗๐๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๒,๑๕๐,๗๐๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๑,๓๔๒,๙๘๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี  จ ำนวน  ๔  อตัรำ  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑) ลงวนัที ่๖ มถุินำยน ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
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วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๔) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำค่ำจำ้งและกำรใหลู้กจำ้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓ ลง
วนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน ๔๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ของพนักงำนส่วนต ำบล  
ทีม่สีทิธิฯ์   ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
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- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ และ
หนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘  และทีแ่ก้ไขถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๔ 
๔) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
ค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืนขำ้รำชกำรและ
ลูกจำ้งประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบบัที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกำศ
ลงวนัที ่๓ ธนัวำคม ๒๕๕๓  
๖) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรบุคคล
ทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๒)  
๗) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องมำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่๗ มนีำคม ๒๕๕๙ 

   ค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน ๒๖๗,๖๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำและจ่ำยเป็นเงนิปรบัปรุง
ค่ำจำ้งประจ ำปี   จ ำนวน  ๑  อตัรำ  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  

      



ห น้ า  | ๑๙๐ 

 

๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑) ลงวนัที ่๖ มถุินำยน ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓ ลง
วนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำค่ำจำ้งและกำรใหลู้กจำ้ง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง (ฉบบัที ่๔)  
 
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓  
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   

      
  

       
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๔๗๔,๑๒๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน  ๓  อตัรำ  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง (ฉบบั
ที ่๔)  
ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง 
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   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๒๔,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๗๒  
ลงวนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.  
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ำรให้
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บัเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว (ฉบบั
ที ่๒)   

      

  งบด าเนินงาน รวม ๒๘๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทน รวม ๙๘,๐๐๐ บาท 
   ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร
ใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้
ปฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำรำชกำรปกติ หรอื วนัหยุดรำชกำร   
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบ
แทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
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ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๐๙  
ลงวนัที ่๑๗ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบแทนกำร
ปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙  

   ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน ๕๘,๘๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมสีทิธิ
ไดร้บั 
ตำมระเบยีบของทำงรำชกำร 
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒  
ลงวนัที ่๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
เกี่ยวกบักำรเบกิจ่ำยเงนิค่ำเช่ำบ้ำนของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่  

      

   เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน ๒๙,๒๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรใหก้บัพนักงำนส่วน
ต ำบล 
ลูกจำ้งประจ ำซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบของทำงรำชกำร   
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ  ระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชกฤษฎกีำเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
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สวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบั
กำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑    
๔) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบั
กำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 
  

   ค่าใช้สอย รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
๑.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร เช่น 
-ค่ำถ่ำยเอกสำร 
-ค่ำเยบ็หนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื 
-ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิง่ปฏกิูล 
-ค่ำระวำงบรรทุก 
-ค่ำเช่ำทรพัยส์นิ(ยกเวน้ ค่ำเข่ำบำ้น) 
-ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำร
จำ้งเหมำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวทำง
วทิยุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ค่ำจดัท ำ
เอกสำร ประชำสมัพนัธ์ หรอืสิง่พมิพต่์ำง ๆ) 
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
-ค่ำเบี้ยประกนั 
-ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ 
-ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจำ้งที่
ปรกึษำ ค่ำจำ้งออกแบบ,ค่ำรบัรองแบบ,ค่ำจำ้งท ำระบบแผนที่
ภำษี ,ค่ำจำ้งทนำยควำม,ค่ำจำ้งผูเ้ชีย่วชำญบญัช,ีค่ำจำ้ง
ปรบัปรุงโดเมน Website. ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค,ค่ำท ำหมนัสตัว์ 
-ค่ำจำ้งแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิเอง 
-ค่ำจำ้งเหมำที่ทลีกัษณะกำรจำ้งท ำเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งป้ำย
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ประชำสมัพนัธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรอืป้ำยอื่นๆทีไ่ม่มลีกัษณะ
เป็นสิง่ก่อสรำ้ง 
-ค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำเพื่อใชใ้นรำชกำร  
(๑)ค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อใหร้ำชกำร
ไดใ้ชบ้รกิำรไฟฟ้ำรวมถงึค่ำตดิตัง้หม้อแปลง เครื่องวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องกำรไฟฟ้ำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิสำยและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพิม่เตมิ ค่ำธรรมเนียมรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำกำร
เพิม่ก ำลงัไฟฟ้ำ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ กำรบ ำรุงรกัษำหรอื
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์  
                    ฯลฯ 
 
 
 
-ค่ำตดิตัง้ประปำเพื่อใชใ้นกำร 
(๑)ค่ำวำงท่อประปำภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนถิน่ไดใ้ชบ้รกิำรน ้ำประปำรวมถงึค่ำตดิตัง้มำตร
วดัน ้ำและอุปกรณ์ประปำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิท่อประปำและตดิตัง้อุปกรณ์ประปำ
เพิม่เตมิรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบประปำกำรบ ำรุงรกัษำหรอื
ซ่อมแซมระบบประปำและอุปกรณ ์
                               ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้โทรศพัท์ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆในกำรตดิตัง้
โทรศพัท์ ยกเวน้ ค่ำตู้สำขำ ค่ำเครื่องโทรศพัท์พ่วง
ภำยใน และเครื่องโทรศพัท์ภำยใน 
-ค่ำตดิตัง้เครื่องรบัสญัญำณ ต่ำงๆ (ทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะทีด่นิและ
สิง่ก่อสรำ้ง) 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนังสอืสัง่
กำร  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ  

      

  
ฉบบัที ่๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
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อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๗๔๙ ลงวนัที ่๑๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ เรื่อง  ซกัซ้อม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
 
 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง   ค่ำ
พำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่กั  ค่ำบรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศ
ยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบนิ  ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ   
ทีจ่ ำเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  ของคณะ
ผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนักงำน
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล   และพนักงำนจำ้งองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  ทีเ่ดนิทำงไปประชุม  อบรม  สมัมนำ  ดู
งำน  หรอืไปตดิต่อรำชกำร   
ตำมระเบยีบ ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
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เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่ (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ท้องถิน่ (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

    โครงกำรเพิม่ศกัยภำพบุคลำกรขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทะเบยีนฝึกอบรม  ใหค้วำมรู้
แก่พนักงำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำพนักงำนจำ้ง คณะ
ผูบ้รหิำรสมำชกิสภำฯ ตำมหลกัสูตรต่ำง ๆที ่อบต.จดัเองหรอื
จดัโดยหน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป   
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
กำรฝึกอบรมและและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕  หน้ำ  ๓๕  ล ำดบัที ่ ๒ 

      

   ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเพื่อใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำสิง่ของและ
ค่ำแรงงำน   
ใหจ้่ำยจำกค่ำใชส้อย   ส่วนกรณีทีอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเองให้
ปฏบิตั ิ ดงันี้                            
(๑)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกค่ำใช้
สอย 
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(๒)  ค่ำสิง่ของทีซ่ื้อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหจ้่ำย
จำก 
ค่ำวสัดุ 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑
๗๕๒ ลงวนัที ่๖ สงิหำคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทำงปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
๕) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘  เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  
๖) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๕๒๓ ลงวนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
อตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและค่ำสำธำรณูปโภค    
 
 
๗)๕) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
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ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่าวสัดุ รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุส ำนักงำน จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม่   ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่  สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-หนังสอื 
-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็ 
-เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็ 
-ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็ 
-ไมบ้รรทดัเหลก็ 
-กรรไกร 
-เก้ำอพีลำสตกิ 
-ตรำยำง 
-ทีถู่พืน้ 
-ตะแกรงวำงเอกสำร 
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-เครื่องตดัโฟม 
-เครื่องตดัเยบ็กระดำษ 
-กุญแจ 
-ภำพเขยีน,แผนที ่
-พระบรมฉำยำลกัษณ ์
-แผงปิดประกำศ 
-แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรอืหน่วยงำน หรอืแผ่นป้ำยต่ำง ๆ ที่
ใชใ้นส ำนักงำน 
-มู่ลี,่ม่ำนปรบัแสง(ต่อผนื) 
-พรม(ต่อผนื) 
-นำฬกิำตัง้หรอืแขวน 

      

  
-พระพุทธรูป 
-พระบรมรูปจ ำลอง 
-กระเป๋ำ 
-ตำชัง่ขนำดเลก็ 
-ผำ้ใบตดิตัง้ในส ำนักงำน 
-ผำ้ใบเต้นท์ขนำดใหญ่ 
-ตู้ยำสำมญัประจ ำบำ้น 
-แผงกนัหอ้งแบบรือ้ถอนได ้
                          ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้
ไม่คงสภำพเดมิ  ดงันี้  
-กระดำษ 
-หมกึ 
-ดนิสอ 
-ปำกกำ 
-ยำงลบ 
-น ้ำยำลบค ำผดิ 
-เทปกำว 
-ลวดเยบ็กระดำษ 
-กำว 
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-สมุด 
-ซองเอกสำร 
-ตลบัผงหมกึ 
-น ้ำหมกึปริน้ท์ 
-เทป พ ีว ีซ ีแบบใส 
-น ้ำยำลบกระดำษไข 
-ไมบ้รรทดั 
-คลปิ 
-ตวัเยบ็กระดำษ 
-เขม็หมุด 
-กระดำษคำรบ์อน 
-กระดำษไข 
-แฟ้ม 
-สมุดบญัช ี
-สมุดประวตัขิำ้รำชกำร 
-แบบพมิพ ์
-ผำ้ส ำลี 
-ธงชำต ิ
-สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ำกกำรซื้อ 
-ของใชใ้นกำรบรรจุหบีห่อ 
-น ้ำมนั เทยีนไข ขีผ้ึง้ 
-น ้ำดื่มส ำหรบับรกิำรประชำชนในส ำนักงำน 
-พวงมำลยั 
-พวงมำลำ 
-พำนพุ่ม 
-กรวยดอกไม ้ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
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ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึ
รำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่รีำคำต่อ
หน่วยหรอืต่อชุดไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐  บำท 
๓.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำ
ทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๔.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอื
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-แผ่นหรอืจำนบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพหรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่
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คงสภำพเดมิ ดงันี้  
-อุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
-เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape)  
-หวัพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรบัเครื่องพมิพส์ ำหรบั
คอมพวิเตอร ์ 
-ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์ 
-กระดำษต่อเนื่อง  
-สำยเคเบลิ  ฯลฯ   
 
(๓) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส ำหรบักำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหค้นืสภำพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกตหิรอืค่ำซ่อมกลำง ดงันี้   
-หน่วยประมวลผล 
-ฮำรด์ดสิก์ไดรฟ์ 
-ซดีรีอมไดรฟ์ 
-แผ่นกรองแสง 
-แผ่งแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ ์(Key board)  

      

  
-เมนบอรด์ (Main Board)  
-เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น Ram  
-คตัซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder)  
-เมำส ์(Mouse)   
-พรนิเตอรส์วติชิง่บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)   
-เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub)  
-แผ่นวงจร
อเิลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  
Card, Sound Card) เป็นต้น  
-เครื่องอ่ำนและบนัทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮำรด์ดสิต์ (Hard Disk)  
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-แบบซดีรีอม (CD ROM)  
-แบบออพตคิอล (Optical) เป็นต้น  
-เรำเตอร ์
                                    ฯลฯ    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ค่ำบรกิำรไปรษณีย ์ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียโ์ทรเลข  เช่น   
-ค่ำไปรษณีย ์
-ค่ำธนำณัต ิ
-ค่ำดำงตรำไปรษณียำกร 
-ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย ์
-ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบกำรบรหิำรกำรเงนิและกำร
คลงัภำครฐัแบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFAIS) 
                               ฯลฯ   
 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

      

  งบลงทุน รวม ๙๒,๘๐๐ บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม ๙๒,๘๐๐ บาท 
   ครุภณัฑส์ ำนักงำน       

    จดัซื้อเครื่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำตดิตัง้)  
จ ำนวน  ๑  ตวั 

จ ำนวน ๒๑,๐๐๐ บำท 
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-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตัง้เครื่องปรบัอำกำศ แบบแยกส่วน  
จ ำนวน ๑ ตวั 
คุณสมบตัพิืน้ฐำนรำยละเอยีด ดงันี้ 
๑)ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ  ๑๓๐๐๐  บทียีู 
๒)รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำตดิตัง้ 
๓)เครื่องปรบัอำกำศทีม่คีวำมสำมรถในกำรท ำควำมเยน็
ขนำดไม่เกนิ  ๔๐,๐๐๐  บทียีู  ต้องไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน
ผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรมและฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร์ ๕ 
๔)ต้องเป็นเครื่องปรบัอำกำศทีป่ระกอบส ำเรจ็รูปทัง้ชุด  
ทัง้หน่วยส่งควำมเยน็และหน่วยระบำยควำมรอ้นจำกโรงงำน
เดยีวกนั 
          ๕)  มคีวำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของ
คอมเพรสเซอร ์              
          ๖)  กำรจดัซื้อเครื่องปรบัอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำก
ขอ้ ๓) นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำแลว้ เพื่อเป็น
กำรประหยดัพลงังำนควรพจิำรณำจดัซื้อเครื่องปรบัอำกำศที่
มคี่ำประสทิธภิำพพลงังำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ ให้ 
 
 
        ๗)  กำรตดิตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 
               (๑)  แบบแยกส่วนประกอบดว้ย
อุปกรณ์ ดงันี้    สวติช์ ๑ ตวั ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยำว ๔ เมตร  สำยไฟยำวไม่เกนิ ๑๕ เมตร  
 ๘)  ค่ำตดิตัง้เครื่องปรบัอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำตดิตัง้
แยกจำกรำคำเครื่องปรบัอำกำศ) 
               (๑)  ชนิดตัง้พืน้หรอืชนิดแขวน 
                    ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๑๓,๐๐๐ บทีี
ยู  ๔,๐๐๐  บำท 
                    ขนำดไม่ ต ่ำกว่ำ ๔๐,๐๐๐ บทีี
ยู  ๕,๕๐๐  บำท 
               (๒)  ชนิดตดิตัง้พืน้ 
                    ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๓๓,๐๐๐ บทีี
ยู  ๕,๐๐๐  บำท 
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                    ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ ๔๒,๐๐๐ บทีี
ยู  ๖,๐๐๐  บำท 
               (๓)  ชนิดตดิผนัง 
                    ขนำด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บทียีู ๓,๐๐๐ บำท  
-เป็นไปตำมบญัชรีำคำมำตรฐำนครุภณัฑส์ ำนัก
งบประมำณ ๒๕๖๓ 

      
  

       
    จดัซื้อตู้เหลก็แบบ ๒ บำน  จ ำนวน  ๓  ตู้ จ ำนวน ๑๗,๗๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจดัซื้อตู้เหลก็ แบบ  ๒  บำน 
คุณลกัษณะ ดงันี้ 
-มมีอืจบัชนิดบดิ 
-มแีผ่นชัน้ปรบัระดบั ๓ ชัน้ 
-คุณสมบตัติำมมำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตำมบญัชรีำคำมำตรฐำนครุภณัฑส์ ำนัก
งบประมำณ ๒๕๖๓  

      

    จดัซื้อตู้เหลก็แบบ ๔ ลิ้นชกั  จ ำนวน  ๓  ตู้ จ ำนวน ๒๐,๗๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อเป็นค่ำจดัซื้อตู้เหลก็แบบ ๔ ลิ้นชกั 
คุณลกัษณะ  ดงันี้ 
-มหูีลิ้นชกั 
-คุณสมบตัติำมมำตรฐำนผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตำมบญัชรีำคำมำตรฐำนครุภณัฑส์ ำนัก
งบประมำณ ๒๕๖๓ 
  

      

   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       

    จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่๑  
จ ำนวน  ๑  ตวั 

จ ำนวน ๒๒,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำนประมวลผล 
 แบบที ่๑  จ ำนวน  ๑  ตวั  
คุณลกัษณะพืน้ฐำน   
-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกนหลกั  
(๔ core) มคีวำมเรว็สญัญำณนำฬกิำพืน้ฐำนไมน่้อย
กว่ำ ๓.๑ GHZ หรอืดกีว่ำ จ ำนวน  ๑ หน่วย 
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-หน่วยประมวลผล (CPU) มหีน่วยควำมจ ำ
แบบ  Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ ๔ MB  
-มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรอืดกีว่ำ  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB   
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ ๑ TB หรอื ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐ GB จ ำนวน ๑ หน่วย  
-ม ีDVD-RW หรอืดกีว่ำ จ ำนวน ๑ หน่วย 
-มชี่องเชื่อมต่อระบบ
เครอืข่ำย (Network LnterFace) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-
T หรอืดกีว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
-มชี่องเชื่อมต่ (Lnterface) แบบ USB ๒.๐ หรอืดกีว่ำไม่น้อย
กว่ำ ๓ ช่อง 
-มแีป้นพมิพแ์ละเมำ้ล ์
-มจีอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๙ นิ้ว จ ำนวน ๑ หน่วย 
-เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบัเดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒ 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
  

      

    จดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ ชนิด Network  
แบบที ่๑  จ ำนวน ๑ ตวั 

จ ำนวน ๘,๙๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์จ ำนวน  ๑  เครื่อง 
คุณลกัษณะพืน้ฐำน  ดงันี้ 
-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่้อยกว่ำ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มคีวำมเรว็ในกำรพมิพก์ระดำษ A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๒๘ หน้ำต่อ
นำท ี(PPM) 
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-สำมำรถพมิพเ์อกสำรกลบัหน้ำอตัโนมตัไิด้ 
-มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๒๘ MB 
-มชี่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB ๒.๐ หรอืดกีว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
-มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่ำย (Network lnterface) แบบ ๑๐/
๑๐๐ Bade-T  หรอืดกีว่ำกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง หรอื
สำมำรถใชง้ำนผ่ำนเครอืข่ำยไรส้ำย Wi-Fi (lEEE ๘๐๒.๑๑
b,g,n ) ได ้
-มถีำดใส่กระดำษไดร้วมกนัไม่น้อยกว่ำ ๒๕๐ แผ่น 
-สำมำรถใชไ้ดก้บั A๔,Letter,Legal และ Custom 
เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบัเดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒  

    จดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด ๘๐๐ VA จ ำนวน ๑  ตวั จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ  จ ำนวน  ๑  ตวั 
คุณลกัษณะพืน้ฐำน 
- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน่้อยกว่ำ  ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำที 
-เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบัเดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน รวม ๓๕๕,๓๒๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๓๕๕,๓๒๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๓๕๕,๓๒๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๓๕๕,๓๒๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี  จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง   
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-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑)  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ, ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกบัอตัรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจำ้งขององคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง  (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓ ล 
วนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ 
ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม ๑,๒๗๕,๖๔๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๑,๑๔๕,๖๔๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๑,๑๔๕,๖๔๐ บาท 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๑,๐๓๗,๖๔๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน ๓ อตัรำ  
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  จ ำนวน  ๕  อตัรำ   
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน  
เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖  
ลงวนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
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   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘   
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

  งบด าเนินงาน รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ในกำรใหบ้รกิำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่จ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำม
โครงกำร  
และค่ำอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน  
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔   
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ลงวนัที ่ ๒๒  กนัยำยน  ๒๕๕๗  
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๖๒๙  ลง
วนัที ่ ๗  มนีำคม  ๒๕๖๑ 
 ๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
หน้ำ  ๓๙  ล ำดบัที ่๑   
  

    โครงกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ในกำร
ใหบ้รกิำรประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์จ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำร  
และค่ำอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน  
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔   
ลงวนัที ่ ๒๒  กนัยำยน  ๒๕๕๗  
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๖๒๙  ลง
วนัที ่ ๗  มนีำคม  ๒๕๖๑  
๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๓๙  ล ำดบัที ่ ๒  

   ค่าวสัดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุเครื่องดบัเพลงิ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องดบัเพลงิ  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติ
มอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึ
รำย 
จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเครื่องดบัเพลงิ ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดมิหรอืซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-วำล์วน ้ำดบัเพลงิ(เชื่อมกบัรถดบัเพลงิ) 
-ท่อสำยส่งน ้ำ 
-สำยดบัเพลงิ 
-อุปกรณ์ดงัไฟฟ้ำ (เช่นสำยฉีด,ถงั ไมต้บไฟ) 
                ฯลฯ 
(๒) ข.ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
-ถงัดงัเพลงิ 
-ลูกบอลดงัเพลงิ 
                      ฯลฯ 
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-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลง
วนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

  
 
 
 
 
  

      

 งานจราจร รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าวสัดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุเครื่องดบัเพลงิ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องดบัเพลงิ  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติ
มอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึ
รำย 

      



ห น้ า  | ๒๑๖ 

 

จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเครื่องดบัเพลงิ ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดมิหรอืซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-วำล์วน ้ำดบัเพลงิ(เชื่อมกบัรถดบัเพลงิ) 
-ท่อสำยส่งน ้ำ 
-สำยดบัเพลงิ 
-อุปกรณ์ดงัไฟฟ้ำ (เช่นสำยฉีด,ถงั ไมต้บไฟ) 
                ฯลฯ 
(๒) ข.ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
-ถงัดงัเพลงิ 
-ลูกบอลดงัเพลงิ 
                      ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
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บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานการศึกษา 
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 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา รวม ๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๑,๐๔๐,๔๐๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๑,๐๔๐,๔๐๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๖๒๕,๘๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืประจ ำปี   จ ำนวน   ๒   ต ำแหน่ง    
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน  
เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑)  
ลงวนัที ่๖ มถุินำยน ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและ
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
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วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั
อตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำค่ำจำ้งและกำรให้
ลูกจำ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บั
ค่ำจำ้ง (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓  
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและ
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. แล  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑
๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน ๔๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ของพนักงำนส่วน
ต ำบล  
ทีม่สีทิธิฯ์   ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑
๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
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ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำช
กฤษฎกีำ ประกำศ และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพล
เรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘  และทีแ่ก้ไขถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๔ 
 
 
๔) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
ค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืนขำ้รำชกำรและ
ลูกจำ้งประจ ำส่วนรำชกำร  
(ฉบบัที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกำศลง
วนัที ่๓ ธนัวำคม ๒๕๕๓  
๖) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บรหิำรบุคคลทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง
มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำย
เงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๖)  
ลงวนัที ่๗ มนีำคม ๒๕๕๙  

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๓๗๒,๖๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน  ๒ อตัรำ ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ กบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
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ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำช
กฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน  
เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
 
 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖  
ลงวนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั
พนักงำนจำ้ง 

  งบด าเนินงาน รวม ๒๗๒,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทน รวม ๑๑๒,๐๐๐ บาท 

   ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ เช่น ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจดัซื้อจดั
จำ้ง ตรวจรบังำนจำ้งและควบคุมงำน
ก่อสรำ้ง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
สอบสวน ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบ
คดัเลอืก ค่ำตอบแทนผูแ้ทนชุมชนผูไ้ดร้บักำรแต่งตัง้
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จำก อบต. เงนิรำงวลัประจ ำปีเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล   
และพนักงำนจำ้งทีม่สีทิธิ ์ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ  
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงนิรำงวลัประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รำยจ่ำยอื่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่๐๘๐๘.๒/
ว ๘๕๙ ลงวนัที ่๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำร
ด ำเนินกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
ก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่
ใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๘๐  
ลงวนัที ่๒๖ กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ  
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรก ำหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงนิรำงวลัประจ ำปีส ำหรบัพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗  
ลงวนัที ่๒๙ ธนัวำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรก ำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็น
เงนิรำงวลัประจ ำปี  

   ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำ
รำชกำรใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง ที่
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ไดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำรำชกำร
ปกต ิหรอื วนัหยุดรำชกำร   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๐๙  
ลงวนัที ่๑๗ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบแทนกำร
ปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙  

   ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบำ้นใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมี
สทิธไิดร้บัตำมระเบยีบของทำงรำชกำร ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศกึษำ 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๕๘๖๒  
ลงวนัที ่๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
เกี่ยวกบักำรเบกิจ่ำยเงนิค่ำเช่ำบ้ำนของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่  

      

   เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร       

    เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรขำ้รำชกำร/พนักงำน/
ลูกจำ้งประจ ำ 

จ ำนวน ๑๒,๐๐๐ บำท 
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-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรใหก้บัพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบของ
ทำงรำชกำร  ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ  ระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชกฤษฎกีำเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
ฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
สวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำร
เกี่ยวกบักำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑    
๔) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวสัดกิำร
เกี่ยวกบักำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙   

      

   ค่าใช้สอย รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร       
    รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
๑.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร เช่น 
-ค่ำถ่ำยเอกสำร 
-ค่ำเยบ็หนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื 
-ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิง่ปฏกิูล 
-ค่ำระวำงบรรทุก 
-ค่ำเช่ำทรพัยส์นิ(ยกเวน้ ค่ำเข่ำบำ้น) 
-ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์(รำยจ่ำย
เกี่ยวกบักำรจำ้งเหมำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ข่ำวทำงวทิยุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรง
มหรสพ ค่ำจดัท ำเอกสำร ประชำสมัพนัธ์ หรอืสิง่พมิพ์
ต่ำง ๆ) 
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
-ค่ำเบี้ยประกนั 
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-ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ 
-ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจำ้งที่
ปรกึษำ ค่ำจำ้งออกแบบ,ค่ำรบัรองแบบ,ค่ำจำ้งท ำระบบ
แผนทีภ่ำษี ,ค่ำจำ้งทนำยควำม,ค่ำจำ้งผูเ้ชีย่วชำญบญัช,ี
ค่ำจำ้งปรบัปรุงโดเมน Website. ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค,ค่ำ
ท ำหมนัสตัว์ 
-ค่ำจำ้งแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิเอง 
-ค่ำจำ้งเหมำที่ทลีกัษณะกำรจำ้งท ำเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งป้ำย
ประชำสมัพนัธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรอืป้ำยอื่นๆทีไ่ม่มี
ลกัษณะเป็นสิง่ก่อสรำ้ง 
-ค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำเพื่อใชใ้นรำชกำร  
(๑)ค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อให้
รำชกำรไดใ้ชบ้รกิำรไฟฟ้ำรวมถงึค่ำตดิตัง้หม้อ
แปลง เครื่องวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้ำซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
กำรไฟฟ้ำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิสำยและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพิม่เตมิ ค่ำธรรมเนียมรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำ
กำรเพิม่ก ำลงัไฟฟ้ำ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ กำรบ ำรุงรกัษำ
หรอืซ่อมแซมบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์  
                    ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้ประปำเพื่อใชใ้นกำร 
(๑)ค่ำวำงท่อประปำภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อให้
องคก์รปกครองส่วนถิน่ไดใ้ชบ้รกิำรน ้ำประปำรวมถงึค่ำ
ตดิตัง้มำตรวดัน ้ำและอุปกรณ์ประปำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิท่อประปำและตดิตัง้อุปกรณ์ประปำ
เพิม่เตมิรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบประปำกำรบ ำรุงรกัษำ
หรอืซ่อมแซมระบบประปำและอุปกรณ์ 
                               ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้โทรศพัท์ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆในกำรตดิตัง้
โทรศพัท์ ยกเวน้ ค่ำตู้สำขำ ค่ำเครื่องโทรศพัท์พ่วง
ภำยใน และเครื่องโทรศพัท์ภำยใน 
 
-ค่ำตดิตัง้เครื่องรบัสญัญำณ ต่ำงๆ (ทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
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ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง) 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนังสอืสัง่
กำร  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ   

      

  
ฉบบัที ่๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลง
วนัที ่๑๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบ
กำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร
และนอกรำชอำณำจกัร  เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง   
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่กั  ค่ำบรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำ
อำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ  ค่ำธรรมเนียมใน
กำรใชส้นำมบนิ  ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ  ทีจ่ ำเป็นในกำร
เดนิทำงไปรำชกำร  ของคณะผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนักงำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
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ต ำบล   และพนักงำนจำ้งองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  ที่
เดนิทำงไปประชุม  อบรม  สมัมนำ  ดูงำน  หรอืไป
ตดิต่อรำชกำร   
ตำมระเบยีบ ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบ
กำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

    โครงกำรเพิม่ศกัยภำพยุคลำกรขององคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทะเบยีนฝึกอบรม   
ใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำพนักงำน
จำ้ง  ตำมหลกัสูตรต่ำง ๆที ่อบต.จดัเองหรอืจดัโดย
หน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม     
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ในกำรฝึกอบรมและและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของ
เจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๓๕  ล ำดบัที ่ ๒  

      

   ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเพื่อให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำ
สิง่ของและค่ำแรงงำน  ใหจ้่ำยจำกค่ำใชส้อย   ส่วนกรณี
ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเองให้
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ปฏบิตั ิ ดงันี้                            
(๑)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกใหจ้่ำยจำก 
ค่ำใชส้อย 
(๒)  ค่ำสิง่ของทีซ่ื้อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิให้
จ่ำยจำกค่ำวสัดุปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิจนถงึ  
ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๕๒ ลง
วนัที ่๖ สงิหำคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบั
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
๕) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลง
วนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘  เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  
๖) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลง
วนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและค่ำ
สำธำรณูปโภค    
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๗) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

  
 
 
 
 
  

      

   ค่าวสัดุ รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุส ำนักงำน จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอื
ตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมด
ไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึ
รำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม่   ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น  
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่  สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดมิหรอืซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-หนังสอื 
-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็ 
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-เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็ 
-ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็ 
-ไมบ้รรทดัเหลก็ 
-กรรไกร 
-เก้ำอพีลำสตกิ 
-ตรำยำง 
-ทีถู่พืน้ 
-ตะแกรงวำงเอกสำร 
-เครื่องตดัโฟม 
-เครื่องตดัเยบ็กระดำษ 
-กุญแจ 
-ภำพเขยีน,แผนที ่
-พระบรมฉำยำลกัษณ ์
-แผงปิดประกำศ 
-แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรอืหน่วยงำน หรอืแผ่นป้ำย
ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นส ำนักงำน 
-มู่ลี,่ม่ำนปรบัแสง(ต่อผนื) 
-พรม(ต่อผนื) 
-นำฬกิำตัง้หรอืแขวน 

      

  
-พระพุทธรูป 
-พระบรมรูปจ ำลอง 
-กระเป๋ำ 
-ตำชัง่ขนำดเลก็ 
-ผำ้ใบตดิตัง้ในส ำนักงำน 
-ผำ้ใบเต้นท์ขนำดใหญ่ 
-ตู้ยำสำมญัประจ ำบำ้น 
-แผงกนัหอ้งแบบรือ้ถอนได ้
                          ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ  ดงันี้  
-กระดำษ 
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-หมกึ 
-ดนิสอ 
-ปำกกำ 
-ยำงลบ 
-น ้ำยำลบค ำผดิ 
-เทปกำว 
-ลวดเยบ็กระดำษ 
-กำว 
-สมุด 
-ซองเอกสำร 
-ตลบัผงหมกึ 
-น ้ำหมกึปริน้ท์ 
-เทป พ ีว ีซ ีแบบใส 
-น ้ำยำลบกระดำษไข 
-ไมบ้รรทดั 
-คลปิ 
-ตวัเยบ็กระดำษ 
-เขม็หมุด 
-กระดำษคำรบ์อน 
-กระดำษไข 
-แฟ้ม 
-สมุดบญัช ี
-สมุดประวตัขิำ้รำชกำร 
-แบบพมิพ ์
-ผำ้ส ำลี 
-ธงชำต ิ
-สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ำกกำรซื้อ 
-ของใชใ้นกำรบรรจุหบีห่อ 
-น ้ำมนั ไข ขึผ้ึง้ 
-น ้ำดื่มส ำหรบับรกิำรประชำชนในส ำนักงำน 
-พวงมำลยั 
-พวงมำลำ 
-พำนพุ่ม 
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-กรวยดอกไม ้
                             ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำร
พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศกึษำ 
๓)เป็นไปตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
  

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำ
ซึ่งสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอื
ตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้   
รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่รีำคำต่อ
หน่วยหรอืต่อชุดไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐  บำท 
๓.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
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บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๔.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น  
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกติ
มอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอืซ่อมแซม
แลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-แผ่นหรอืจำนบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพหรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้  
-อุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Com
pact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
-เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridg
e Tape)  
-หวัพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรบัเครื่องพมิพส์ ำหรบั
คอมพวิเตอร ์ 
-ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์ 
 
-กระดำษต่อเนื่อง  
-สำยเคเบลิ  
ฯลฯ   
(๓) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส ำหรบั
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหค้นืสภำพดงัเดมิทีม่ ี
ลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกตหิรอืค่ำซ่อมกลำง ดงันี้   
-หน่วยประมวลผล 
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-ฮำรด์ดสิก์ไดรฟ์ 
-ซดีรีอมไดรฟ์ 
-แผ่นกรองแสง 
-แผ่นแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ ์(Key board)  

      

  
-เมนบอรด์ (Main Board)  
-เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น Ram  
-คตัซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder)  
-เมำส ์(Mouse)   
-พรนิเตอรส์วติชิง่บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)   
-เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub)  
-แผ่นวงจร
อเิลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antiv
irus  
Card, Sound Card) เป็นต้น  
-เครื่องอ่ำนและบนัทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮำรด์ดสิต์ (Hard Disk)  
-แบบซดีรีอม (CD ROM)  
-แบบออพตคิอล (Optical) เป็นต้น  
-เรำเตอร ์
                          ฯลฯ   

 

 

 
 

      

  งบลงทุน รวม ๒๔,๕๐๐ บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม ๒๔,๕๐๐ บาท 
   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       

    จดัซื้อคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่๑  
จ ำนวน  ๑  ตวั 

จ ำนวน ๒๒,๐๐๐ บำท 
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำน
ประมวลผล 
 แบบที ่๑  จ ำนวน  ๑  ตวั  
คุณลกัษณะพืน้ฐำน   
-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ ๔ แกน
หลกั  
(๔ core) มคีวำมเรว็สญัญำณนำฬกิำพืน้ฐำนไมน่้อย
กว่ำ ๓.๑ GHZ หรอืดกีว่ำ จ ำนวน  ๑ หน่วย 
-หน่วยประมวลผล (CPU) มหีน่วยควำมจ ำ
แบบ  Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดยีวกนั ขนำดไม่น้อย 
กว่ำ ๔ MB  
-มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรอืดกีว่ำ  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔ GB   
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีว่ำ  
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ ำ ๑ TB หรอื ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ ๒๕๐ GB จ ำนวน ๑ หน่วย  
-ม ีDVD-RW หรอืดกีว่ำ จ ำนวน ๑ หน่วย 
-มชี่องเชื่อมต่อระบบ
เครอืข่ำย (Network LnterFace) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรอืดกีว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่อง 
-มชี่องเชื่อมต่อ (Lnterface) แบบ USB ๒.๐ หรอืดกีว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่อง 
-มแีป้นพมิพแ์ละเมำ้ส ์
-มจีอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ ๑๙ นิ้ว จ ำนวน ๑ หน่วย 
- ม-ีเป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบั
เดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒ 
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    จดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด ๘๐๐ VA  จ ำนวน ๑ เครื่อง จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ  จ ำนวน  ๑  ตวั 
คุณลกัษณะพืน้ฐำน 
- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน่้อย
กว่ำ  ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำที 
-เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบั
เดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒ 
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 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม ๑๑,๑๖๖,๖๗๓ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๖,๒๐๘,๘๖๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๖,๒๐๘,๘๖๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๓,๓๗๓,๓๘๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักครูและจ่ำยเป็นเงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนประจ ำ  จ ำนวน  ๑๑  อตัรำ   
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)หนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 
๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
มำก  ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๑ 

      

   เงนิวทิยฐำนะ จ ำนวน ๒๙๔,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิวทิยฐำนะใหก้บัครูช ำนำญ
กำร  จ ำนวน  ๗  คน 
-เป็นไปตำมหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๘๗๕ ลงวนัที ่๒๑ มถุินำยน  

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๒,๕๐๕,๔๘๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิและ
พนักงำนจำ้งทัว่ไป จ ำนวน  ๑๒  อตัรำ  ปฏบิตัติำม
หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ด่วน
มำก  ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๘๙  ลง
วนัที ่ ๓๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๐   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ  
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 เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)หนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑
๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
มำก  ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๑ 
 

   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๓๖,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)หนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑
๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
มำก  ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๑  

      

  งบด าเนินงาน รวม ๒,๘๑๕,๘๑๓ บาท 
   ค่าตอบแทน รวม ๑๑๔,๐๐๐ บาท 
   เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร       

    เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรขำ้รำชกำร/พนักงำน/
ลูกจำ้งประจ ำ 

จ ำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรใหก้บัพนักงำน
ส่วนต ำบล 
ลูกจำ้งประจ ำซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบของทำง
รำชกำร   
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ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ  ระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชกฤษฎกีำเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
ฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
สวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำร
เกี่ยวกบักำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑    
๔) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวสัดกิำร
เกี่ยวกบักำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙    

   ค่าใช้สอย รวม ๑,๓๐๒,๔๕๐ บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร
และนอกรำชอำณำจกัร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง    
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่กั  ค่ำบรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำ
อำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ  ค่ำธรรมเนียมใน
กำรใชส้นำมบนิ  ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ   
ทีจ่ ำเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  ของคณะ
ผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล   
พนักงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล    
และพนักงำนจำ้งองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  ทีเ่ดนิทำง
ไปประชุม  อบรม  สมัมนำ  ดูงำน  หรอืไปตดิต่อ
รำชกำร   
ตำมระเบยีบ ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
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เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  
ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบ
กำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงกำรกฬีำศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็สมัพนัธ์ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรกฬีำศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็สมัพนัธ์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ และค่ำใชจ้่ำย
อื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม ฯลฯ  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำ
เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ   ๔๐  ล ำดบัที ่ ๒  

    โครงกำรแข่งขนัทกัษะทำงวชิำกำรศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรแข่งขนัทกัษะทำง
วชิำกำรศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ ประจ ำปี ๒๕๖๕ และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำ
เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๔๐  ล ำดบัที ่ ๓ 
  

      

    โครงกำรจดังำนวนัแม่แห่งชำต ิ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจดังำนวนัแม่
แห่งชำต ิ  
และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำ
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เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๔๑  ล ำดบัที่  ๔   

    โครงกำรพฒันำแรงจงูใจก่อนวนัเรยีน จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรพฒันำแรงจูงใจก่อน
วยัเรยีน  และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำ
เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๔๑  ล ำดบัที่  ๕  
 
  

      

    โครงกำรเพิม่ศกัยภำพบุคลำกร จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทะเบยีนฝึกอบรม  ให้
ควำมรูแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำพนักงำน
จำ้ง คณะผูบ้รหิำรสมำชกิสภำฯ ตำมหลกัสูตร
ต่ำง ๆที ่อบต.จดัเองหรอืจดัโดยหน่วยงำนอื่น 
ตำมควำมเหมำะสม     
-เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ในกำรฝึกอบรมและและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของ
เจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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--เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๓๕  ล ำดบัที่  ๒  

    โครงกำรส่งเสรมิกจิกรรมวนัเดก็แห่งชำติ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรส่งเสรมิกจิกรรมวนั
เดก็แห่งชำต ิ และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม ฯลฯ  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำ
เขำ้ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๔๑  ล ำดบัที่  ๔  
 
 
 
 
 
  

      

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ  
(ค่ำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน) 

จ ำนวน ๖๑,๐๖๐ บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ (ค่ำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน)  ศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั จ ำนวน ๒ แห่ง  
(เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดั
กำรศกึษำตัง้แต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขัน้
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พืน้ฐำน) ค่ำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน ระดบัก่อนปฐม
ศกึษำ  ๑๔๒  คน   
เป็นค่ำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน  อตัรำละ ๔๓๐  บำท/
คน    
๑.ศพด.อบต.หนองหลกั ๑   เดก็ ๑๐๔  คน   
เป็นเงนิ  ๔๔,๗๒๐ บำท 
๒.ศพด.อบต.หนองหลกั ๒   เดก็ ๓๘ คน  
เป็นเงนิ  ๑๖,๓๔๐  บำท 
- เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘ ลงวยั
ที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ฉบบัที ่๒) 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  
หน้ำ   ๔๒  ล ำดบัที ่  ๙ 



ห น้ า  | ๒๔๕ 

 

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
(ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน) 

จ ำนวน ๔๒,๖๐๐ บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ (ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน)  ศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั จ ำนวน ๒ แห่ง  
(เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดั
กำรศกึษำตัง้แต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน) ค่ำเครื่องแบบนกัเรยีน ระดบัก่อนปฐม
ศกึษำ  ๑๔๒  คน   
เป็นค่ำเครื่องแบบนักเรยีน  อตัรำละ ๓๐๐  บำท/คน    
๑.ศพด.อบต.หนองหลกั ๑ เดก็ ๑๐๔  คน   
เป็นเงนิ  ๓๑,๒๐๐ บำท 
๒.ศพด.อบต.หนองหลกั ๒ เดก็ ๓๘ คน  
เป็นเงนิ  ๑๑,๔๐๐  บำท 
- เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘ ลงวยั
ที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
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วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ฉบบัที ่๒) 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  
หน้ำ   ๔๒  ล ำดบัที ่  ๙ 

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
(ค่ำหนังสอืเรยีน) 

จ ำนวน ๒๘,๔๐๐ บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ (ค่ำหนังสอืเรยีน)  ศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั จ ำนวน ๒ แห่ง  
(เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดั
กำรศกึษำตัง้แต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน) ค่ำหนังสอืเรยีน ระดบัก่อนปฐม
ศกึษำ  ๑๔๒  คน   
เป็นค่ำหนังสอืเรยีน  อตัรำละ ๒๐๐  บำท/คน    
๑.ศพด.อบต.หนองหลกั ๑ เดก็ ๑๐๔  คน   
เป็นเงนิ  ๒๐,๘๐๐ บำท 
๒.ศพด.อบต.หนองหลกั ๒ เดก็ ๓๘ คน  
เป็นเงนิ  ๗๖๐๐  บำท 
- เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘ ลงวยั
ที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
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ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ฉบบัที ่๒) 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  
หน้ำ   ๔๒  ล ำดบัที ่  ๙  

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
(ค่ำอำหำรกลำงวนัศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกั) 

จ ำนวน ๗๓๐,๕๙๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ ค่ำอำหำรกลำงวนัศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกั เงนิอุดหนุน
ส ำหรบัสนับสนุนอำหำรกลำงวนั 
จดัสรรส ำหรบัเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ อตัรำมือ้
ละ  ๒๑  บำทต่อคน  จ ำนวน  ๒๔๕  วนั  จ ำนวนเดก็
นักเรยีน ๑๔๒ คน  เป็นเงนิ  ๗๓๐,๕๙๐  บำท    
แยกรำยศูนยด์งันี้ 
๑.ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั ๑ จ ำนวน  ๑๐๔ คน งบประมำณ  ๕๓๕,๐๘๐  บำ
ท 
๒.ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั ๒ จ ำนวน  ๓๘ คน  งบประมำณ  ๑๙๕,๕๑๐ บำท 
- เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
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กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘ ลงวยั
ที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(ฉบบัที ่๒) เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕  
หน้ำ   ๔๒  ล ำดบัที ่  ๑๐ 

      
  

       

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
(ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน) 

จ ำนวน ๒๘,๔๐๐ บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน)  ศูนยพ์ฒันำ
เดก็เลก็ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั  จ ำนวน  ๒  แห่ง  
(เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดั
กำรศกึษำตัง้แต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน) ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน ระดบัก่อนปฐม
ศกึษำ  ๑๔๒  คน  เป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน  อตัรำ
ละ ๒๐๐  บำท/คน    
๑.ศพด.อบต.หนองหลกั ๑ เดก็ ๑๐๔  คน   
เป็นเงนิ  ๒๐,๘๐๐ บำท 

      



ห น้ า  | ๒๔๙ 

 

๒.ศพด.อบต.หนองหลกั ๒ เดก็ ๓๘ คน  
เป็นเงนิ  ๗๖๐๐  บำท 
- เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘  
ลงวนัที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัที ่๒) 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  
หน้ำ   ๔๒  ล ำดบัที ่  ๙  

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยบรหิำรสถำนศกึษำ  
(ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอนรำยหวั) 

จ ำนวน ๒๔๑,๔๐๐ บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ (ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอนรำยหวั)   
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั จ ำนวน ๒ แห่ง  
(เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดั
กำรศกึษำตัง้แต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขัน้
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พืน้ฐำน) ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอนรำยหวั) ระดบัก่อนปฐม
ศกึษำ  ๑๔๒  คน  เป็นค่ำจดักำรเรยีนกำรสอน   
อตัรำละ ๑,๗๐๐  บำท/คน    
๑.ศพด.อบต.หนองหลกั ๑ เดก็ ๑๐๔  คน   
เป็นเงนิ ๑๗๖,๘๐๐ บำท 
๒.ศพด.อบต.หนองหลกั ๒ เดก็ ๓๘ คน  
เป็นเงนิ  ๖๔,๖๐๐  บำท 
- เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘ ลงวยั
ที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัที ่๒) เป็นไปตำม
แผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ หน้ำ ๔๒ ล ำดบั
ที ่ ๘  

   ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเพื่อให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำ
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สิง่ของและค่ำแรงงำน   
ใหจ้่ำยจำกค่ำใชส้อย   ส่วนกรณีทีอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิ
เอง 
ใหป้ฏบิตั ิ ดงันี้                            
(๑)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกใหจ้่ำยจำก 
ค่ำใชส้อย 
(๒)  ค่ำสิง่ของทีซ่ื้อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิให้
จ่ำยจำกค่ำวสัดุ 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๕๒ ลง
วนัที ่๖ สงิหำคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบั
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
๕) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘  เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  
๖) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลง
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วนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและค่ำ
สำธำรณูปโภค    
๗) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่าวสัดุ รวม ๑,๒๔๙,๓๖๓ บาท 
   วสัดุงำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน ๑,๒๔๙,๓๖๓ บำท 

      

  
๑. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้ออำหำรเสรมิ (นม)   
เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำรเสรมิ (นม)  ศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ขององคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน ๒ แห่ง  จดัสรรส ำหรบัเดก็ปฐมวยัในศูนย์
พฒันำเดก็เลก็   
จ ำนวนเดก็นักเรยีน  ๑๔๒ คน  จ ำนวน ๒๖๐ วนั    
อตัรำจดัสรรคนละ ๗.๓๗ บำท  
เป็นเงนิ  ๒๗๒,๑๐๑ บำท   
แยกรำยศูนย ์ ดงันี้ 
๑.๑ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั  ๑  
จ ำนวนเดก็ ๑๐๔  คน  งบประมำณ  ๑๙๙,๒๘๕  บำท 
๑.๒ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกั  ๒  
จ ำนวนเดก็ ๓๘  คน  งบประมำณ  ๗๒,๘๑๖  บำท  
๒.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้ออำหำรเสรมิ (นม)   
เงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำรเสรมิ (นม) โรงเรยีน
สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน  จ ำนวน ๕ แห่ง    
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จดัสรรส ำหรบัเดก็ปฐมวยัในเขตพืน้ที่   
จ ำนวนเดก็นักเรยีน  ๕๑๐  คน  จ ำนวน ๒๖๐ วนั  
อตัรำจดัสรรคนละ ๗.๓๗ บำท    
รวมเป็นเงนิ ๙๗๗,๒๖๒  บำท  แยกรำยโรงเรยีน ดงันี้ 
๑.โรงเรยีนบำ้นหนองหลกั     
จ ำนวนเดก็  ๑๘๐ คน  เป็นเงนิ ๓๔๔๙๑๖  บำท 
๒.โรงเรยีนชุมชนสะงวย     
จ ำนวนเดก็  ๑๔๕   คน     เป็นเงนิ  ๒๗๗,๘๔๙   บำท 
๓.โรงเรยีนบำ้นนำปู-นำกลำง  
จ ำนวนเดก็  ๘๓ คน         เป็นเงนิ   ๑๕๙,๐๔๕  บำท 
๔.โรงเรยีนบำ้นหวัหนองยำง   
จ ำนวนเดก็  ๖๕  คน        เป็นเงนิ  ๑๒๔,๕๕๓   บำท 
๕.โรงเรยีนบำ้นหนองออูิ        
จ ำนวนเดก็    ๓๗  คน      เป็นเงนิ   ๗๐,๙๐๐    บำท 

      
  

       
   ค่าสาธารณูปโภค รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ และ
สถำนทีอ่ยู่ในควำมดูแลขององคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  รวมถงึค่ำใชจ้่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกนั เช่น   ค่ำ
ภำษี  ค่ำตดิตัง้ฯลฯ  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำร
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จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   ค่ำบรกิำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรกิำรสื่อสำรและโทรคมนำคม ดงันี้ 
- ค่ำโทรภำพหรอืโทรสำร 
-ค่ำเทเลกซ์ 
-ค่ำวทิยุสื่อสำร 
-ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทยีม 
-ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตและค่ำสื่อสำร
อื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทวี ีค่ำเช่ำช่องสญัญำณดำวเทยีม  
เป็นต้น และใหม้ำยควำมรวมถงึค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดใ้ช้
บรกิำรดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบักำรใช้
บรกิำร 
-ค่ำต่อสญัญำณจพีเีอส(๑ ครัง้ต่อปี) 
                         ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  หนังสอืสัง่กำร  ดงันี้   
๑) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลง
วนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุน รวม ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท 
   เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร       
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    โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรยีนประถมศกึษำใน
เขตที ่ จ ำนวน   ๕   โรงเรยีน 

จ ำนวน ๒,๑๔๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนส ำหรบัสนับสนุนอำหำร
กลำงวนัโรงเรยีนสงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  จ ำนวน ๕ แห่ง   จดัสรรส ำหรบั
เดก็ปฐมวยั 
ในเขตพืน้ที ่ จ ำนวนเดก็
นักเรยีน  ๕๑๐   คน  จ ำนวน ๒๐๐ วนั    
รวมเป็นเงนิ  ๒,๑๔๒,๐๐๐ บำท  แยกรำยโรงเรยีน ดงันี้ 
๑.โรงเรยีนบำ้นหนองหลกั     
จ ำนวนเดก็   ๑๘๐  คน  เป็น
เงนิ      ๗๕๖,๐๐๐     บำท 
๒.โรงเรยีนชุมชนสะงวย        
จ ำนวนเดก็   ๑๔๕  คน   เป็นเงนิ    ๖๐๙,๐๐๐     บำท 
๓.โรงเรยีนบำ้นนำปู-นำกลำง  
จ ำนวนเดก็    ๘๓  คน    เป็นเงนิ   ๓๔๘,๖๐๐      บำท 
๔.โรงเรยีนบำ้นหวัหนองยำง   
จ ำนวนเดก็    ๖๕  คน    เป็นเงนิ   ๒๗๓,๐๐๐      บำท 
 
๕.โรงเรยีนบำ้นหนองออูิ        
จ ำนวนเดก็    ๓๗  คน    เป็น
เงนิ   ๑๕๕,๔๐๐      บำท 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลง
วนัที ่๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้น
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๙๑๘ ลง
วนัที ่๑๖ มถุินำยน ๒๕๕๒ เรื่อง  แนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
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วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลง
วนัที ่๒๒ มนีำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงปฏบิตัติำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัที ่๒) 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  
หน้ำ   ๔๒  ล ำดบัที ่  ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
  

       
แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๑,๐๕๔,๕๒๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๕๔๒,๕๒๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๕๔๒,๕๒๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๓๕๕,๓๒๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี  จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง   
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ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑)  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ
, ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทัว่ไป
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เกี่ยวกบัอตัรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจำ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง  (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓  
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่   
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๑๘๗,๒๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน ๑ อตัรำ  
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
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ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 

 
 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  

  งบด าเนินงาน รวม ๕๑๒,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทน รวม ๗๒,๐๐๐ บาท 

   ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน ๗๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถิน่  ในกำร
ดูแลผูสู้งอำยุทีม่ภีำวะพึง่พงิ ซึ่งผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรดูแลผูสู้งอำยุทมีภีำวะพึง่ผงิในระยะ
ยำว ตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยอำสำสมคัร
บรบิำลทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และกำรเบกิ
ค่ำใชจ้่ำย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ว ๖๒๙๐   
ลงวนัที ่ ๑๘  ตุลำคม ๒๕๖๒ 
-หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๑๙.๒/ว ๐๘๐๓  
ลงวนัที ่๖ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๓ 
-หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ว ๒๓๑๘ ลง
วนัที ่๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔  

      

   ค่าใช้สอย รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
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โครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกพษิสุนับบำ้ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเดจ็พระเจำ้น้องนำงเธอ เจำ้ฟ้ำ
จุฬำภรณวลยัลกัษณ์อคัรรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน 
วรขตัยรำชนำร ี

จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค   
คนปลอดภยั จำกพษิสุนัขบำ้ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  
ดร.สมเดจ็พระเจำ้น้องนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์
อคัรรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน  และค่ำใชจ้่ำย
อื่น ๆ   
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมตำมโครงกำร    
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
จดัสวสัดภิำพสตัวข์ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พงศ. ๒๕๕๙ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
-หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๒๗ ลงวนัที ่๑ มนีำคม ๒๕๖๒ 
๑)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๑๐.๕/ ว ๐๑๒๐   
ลงวนัที ่ ๑๒  มกรำคม  ๒๕๖๐  
๒)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๗๔๕  ลง
วนัที ่ ๓๑  สงิหำคม  ๒๕๖๐   
๓)หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท  ๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒   
ลงวนัที ่ ๑๐  เมษำยน  ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๔๙  ล ำดบัที ่๑๘  

      

   ค่าวสัดุ รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุวิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุวทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์  รำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร   
หรอืตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้   
รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำ
ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น  โดยจ่ำย
เป็นค่ำวสัดุวิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์ ดงันี้   
 
 
 
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิ
หรอืซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่ำ  ดงันี้   
-ชุดเครื่องมอืผ่ำตดั   
-ทีว่ำงกรวยแก้ว   
-กระบอกตวง   
-เบำ้หลอม   
-หูฟัง   
-เปลหำมคนไข ้ 
- คมีถอนฟัน   
-เครื่องวดัน ้ำฝน   
-ถงัเกบ็เชื่อเพลงิ   
-เครื่องนึ่ง   
-เครื่องมอืวทิยำศำสตร์ 
-เครื่องวดัอุณหภูม(ิปรอทวดัไข)้ 
                                  ฯลฯ 
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(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้    
ส ำล ี และผำ้พนัแผล 
-ยำและเวชภณัฑ ์ 
-แอลกอฮอล์   
-ฟิล์มเอกชเรย ์ 
-เคมภีณัฑ ์  
-ออกซเิจน   

      

  
-น ้ำยำต่ำง ๆ   
-เลอืด   
-สำยยำง 
-ลูกยำง 
-หลอดแก้ว  
-ลวดเชื่อมเงนิ 
-ถุงมอื   
-กระดำษกรอง   
-จุกต่ำง ๆ   
-สตัวเ์ลี้ยงเพื่อกำรทดลองวทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์   
-หลอดเอกซเรย์ 
-ทรำยอะเบท 
-น ้ำยำพ่นหมอกควนัก ำจดัยุง 
-คลอรนี สำรสม้ 
-หน้ำกำกอนำมยั 
-ชุดป้องกนัเชื้อโรค(แบบใชค้รัง้เดยีวทิ้ง) 
                       ฯลฯ      
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

      



ห น้ า  | ๒๖๓ 

 

๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู รวม ๗๙๙,๗๔๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๗๙๙,๗๔๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๗๙๙,๗๔๐ บาท 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๗๐๗,๐๔๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน ๒ อตัรำ  
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  จ ำนวน  ๔  อตัรำ   
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
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-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
  

   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๙๒,๗๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘   
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ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๗๒  
ลงวนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.และ  
ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์
กำรใหพ้นักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บัเงนิเพิม่ค่ำครองชพี
ชัว่ครำว  
(ฉบบัที ่๒)  
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน รวม ๙๑๕,๑๔๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๘๖๕,๑๔๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๘๖๕,๑๔๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๖๐๑,๑๔๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี  จ ำนวน  ๒  ต ำแหน่ง   
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑)  ลง
วนัที ่ ๖  มถุินำยน  ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒)  
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ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓  
ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ
, ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกบัอตัรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจำ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง  (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓ ล 
วนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๒๖๔,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน ๑ อตัรำ  
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
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ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง 
  

  งบด าเนินงาน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรฝึกอบรมกำรท ำน ้ำยำลำ้งจำน ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 

จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรท ำน ้ำยำ
ลำ้งจำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่ ี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำเขำ้
ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ 60 ล ำดบัที ่ 3  

    โครงกำรฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อฟ้ืนฟูสุขภำพผูพ้กิำรและ
ผูสู้งอำยุและผูป่้วยตดิเตียง 

จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมนวดแผนไทย
เพื่อฟ้ืนฟูสุขภำพผูพ้กิำรและผูสู้งอำยุและผูป่้วยตดิเตยีง  
และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม ฯลฯ  
เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำเขำ้
ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  61  ล ำดบัที ่ 6  

      

    โครงกำรฝึกอบรมส่งเสรมิอำชพีแก่ประชำชนกำรประดษิฐ์
เหรยีญโปรยทำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสรมิอำชพี
แก่ประชำชนกำรประดษิฐ์เหรยีญโปรยทำน ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕  และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีม่คีวำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม ฯลฯ  
-เป็นไปตำมระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖  
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พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำเขำ้
ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ  61  ล ำดบัที ่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้สอย รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรจดังำนประเพณีบุญแข่งเรอืประจ ำปี ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจดังำนประเพณบีุญแข่งเรอื
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ละค่ำใชจ้่ำยอื่นตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม   
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยค่ำใชจ้่ำยใน 
กำรจดังำน  กำรจดักำรแข่งขนักฬีำและกำรส่งนักกฬีำเขำ้
ร่วมกำรแข่งขนักฬีำขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๔)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๕๔๗  
ลงวนัที ่๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๖๒  ล ำดบัที ่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  งบเงินอุดหนุน รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุน รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
   เงนิอุดหนุนองคก์รประชำชน       

    
โครงกำรประเพณีบุญแข่งเรอืประจ ำปี บำ้นนำปู หมู่ที ่๔  
บำ้นนำกลำง หมู่ที ่๙ บำ้นหวัหนองยำง หมู่ที ่๕ ต ำบลหนอง
หลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บำ้นตำมโครงกำรสนับสนุนขบวน
แห่ประเพณีบุญแข่งเรอื ประจ ำปี ๒๕๖๔ หมู่ที ่๔,หมู่ที ่๙,หมู่
ที ่๕   
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 
เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
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๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔๗  
ลงวนัที ่๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    
หน้ำ  ๖๓   ล ำดบัที ่ ๕   

    
โครงกำรประเพณีบุญแข่งเรอืประจ ำปี บำ้นสะงวย หมู่ที ่๓,หมู่ที ่
๗  บำ้นหนองเหลก็  หมู่ที ่๑๑ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน 
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท 

      

  
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บำ้นตำมโครงกำรสนับสนุนขบวน
แห่ประเพณีบุญแข่งเรอื ประจ ำปี ๒๕๖๔ หมู่ที ่๓,หมู่ที ่๗,หมู่
ที ่๑๑ 
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 
เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔๗  
ลงวนัที ่๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    
หน้ำ  ๖๓   ล ำดบัที ่ ๕   

      

    
โครงกำรประเพณีบุญแข่งเรอืประจ ำปี บำ้นหนองแคน หมูท่ี ่๒  
บำ้นหนองออูิ หมู่ที ่๖ บ้ำนหนองแดงชยัมงคล หมู่ที ่๑๐  
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท 

      

  
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บำ้นตำมโครงกำรสนับสนุนขบวน
แห่ประเพณีบุญแข่งเรอื ประจ ำปี ๒๕๖๔ หมู่ที ่๒,หมู่ที ่๖,หมู่
ที ่๑๐ 
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 
เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔๗  
ลงวนัที ่๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    
หน้ำ  ๖๓   ล ำดบัที ่ ๕   

    
โครงกำรประเพณีบุญแข่งเรอืประจ ำปี บำ้นหนองหลกั หมูท่ี ่๑  
บำ้นโนนสว่ำง หมู่ที ่๘ บำ้นหนองบวังำม หมู่ที ่๑๒ ต ำบลหนอง
หลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท 

      

  
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บำ้นตำมโครงกำรสนับสนุนขบวน
แห่ประเพณีบุญแข่งเรอื ประจ ำปี ๒๕๖๔ หมู่ที ่๑,หมู่ที ่๘,หมู่
ที ่๑๒ 
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 
เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔๗  
ลงวนัที ่๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    
หน้ำ  ๖๓   ล ำดบัที ่ ๕  

 

  

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๒,๒๓๕,๑๔๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๑,๙๑๕,๑๔๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๑,๙๑๕,๑๔๐ บาท 
   เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ จ ำนวน ๑,๐๔๑,๑๘๐ บำท 
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เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักส่วนต ำบลและจ่ำยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี   จ ำนวน   ๔   ต ำแหน่ง    
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕  
๓) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๑๑) ลง
วนัที ่๖ มถุินำยน ๒๕๖๐  
๔) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
๕) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
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ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๒) 
ลงวนัที ่๒๒  มถุินำยน ๒๕๖๑ 
๘) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓ ลง
วนัที ่๑๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๔)  
และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำค่ำจำ้งและกำรใหลู้กจำ้ง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัค่ำจำ้ง (ฉบบัที ่๔)  
๙) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓  
ลงวนัที ่๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑  ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐)หนังสอืส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว๑๓๘ ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน ๔๒,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง ของพนักงำนส่วนต ำบล  
ทีม่สีทิธิฯ์   ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
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และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘  และทีแ่ก้ไขถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๔ 
๔) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
ค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงนิเดอืนขำ้รำชกำรและ
ลูกจำ้งประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบบัที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ประกำศลงวนัที ่๓ ธนัวำคม ๒๕๕๓  
๖) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรบุคคล
ทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๒)  
๗) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง
มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำย
เงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่๖) ลง
วนัที ่๗ มนีำคม ๒๕๕๙  

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๗๕๙,๔๘๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน  ๔  อตัรำ  
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  จ ำนวน  ๕ อตัรำ   
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
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และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
 
 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖ ลง
วนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั 
พนักงำนจำ้ง   

   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๗๒,๔๘๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๗๒  
ลงวนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑก์ำรใหพ้นักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และ
พนักงำนจำ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บัเงนิเพิม่
ค่ำครองชพีชัว่ครำว (ฉบบัที ่๒) 
 
 
 
 
 
 
 
  

  งบด าเนินงาน รวม ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าตอบแทน รวม ๘๕,๐๐๐ บาท 

   ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ตรวจรบังำนจำ้งและควบคุม
งำนก่อสรำ้ง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
สอบสวน ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบ
คดัเลอืก ค่ำตอบแทนผูแ้ทนชุมชนผูไ้ดร้บักำรแต่งตัง้
จำก อบต. เงนิรำงวลัประจ ำปีเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษแก่พนกังำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจำ้งทีม่ ี
สทิธิ ์ 
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิ
รำงวลัประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่น
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที ่๐๘๐๘.๒/
ว ๘๕๙ ลงวนัที ่๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำร
ด ำเนินกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
ก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๘๐ ลง
วนัที ่๒๖ กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.,  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
ส ำหรบัพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗  
ลงวนัที ่๒๙ ธนัวำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั
ประจ ำปี 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร
ใหก้บัพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้
ปฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำรำชกำรปกติ หรอื วนัหยุดรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบยีบ  และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้  
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบ
แทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๐๙  
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ลงวนัที ่๑๗ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงนิตอบแทนกำร
ปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙   

   เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน ๒๕,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรใหก้บัพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบของ
ทำงรำชกำร  ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ  ระเบยีบ  ดงันี้  
๑) พระรำชกฤษฎกีำเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ
สวสัดกิำรเกี่ยวกบักำรศกึษำบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำร
เกี่ยวกบักำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑  
๔) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวสัดกิำร
เกี่ยวกบักำรศกึษำบุตรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

      

  
๑.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบรกิำร เช่น 
-ค่ำถ่ำยเอกสำร 
-ค่ำเยบ็หนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื 
-ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิง่ปฏกิูล 
-ค่ำระวำงบรรทุก 
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-ค่ำเช่ำทรพัยส์นิ(ยกเวน้ ค่ำเข่ำบำ้น) 
-ค่ำโฆษณำ และเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์(รำยจ่ำยเกี่ยวกบั
กำรจำ้งเหมำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวทำง
วทิยุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ค่ำจดัท ำ
เอกสำร ประชำสมัพนัธ์ หรอืสิง่พมิพต่์ำง ๆ) 
-ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
-ค่ำเบี้ยประกนั 
-ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ 
-ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจำ้งที่
ปรกึษำ ค่ำจำ้งออกแบบ,ค่ำรบัรองแบบ,ค่ำจำ้งท ำระบบแผน
ทีภ่ำษี ,ค่ำจำ้งทนำยควำม,ค่ำจำ้งผูเ้ชีย่วชำญบญัช,ีค่ำจำ้ง
ปรบัปรุงโดเมน Website. ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค,ค่ำท ำหมนั
สตัว์ 
-ค่ำจำ้งแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิเอง 
-ค่ำจำ้งเหมำที่ทลีกัษณะกำรจำ้งท ำเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งป้ำย
ประชำสมัพนัธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรอืป้ำยอื่นๆทีไ่ม่มี
ลกัษณะเป็นสิง่ก่อสรำ้ง 
-ค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำเพื่อใชใ้นรำชกำร  
(๑)ค่ำปักเสำพำดสำยภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อให้
รำชกำรไดใ้ชบ้รกิำรไฟฟ้ำรวมถงึค่ำตดิตัง้หม้อ
แปลง เครื่องวดัและอุปกรณ์ไฟฟ้ำซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องกำร
ไฟฟ้ำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิสำยและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพิม่เตมิ ค่ำธรรมเนียมรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำกำร
เพิม่ก ำลงัไฟฟ้ำ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ กำรบ ำรุงรกัษำหรอื
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์  
                    ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้ประปำเพื่อใชใ้นกำร 
(๑)ค่ำวำงท่อประปำภำยนอกสถำนทีร่ำชกำรเพื่อใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนถิน่ไดใ้ชบ้รกิำรน ้ำประปำรวมถงึค่ำตดิตัง้มำตร
วดัน ้ำและอุปกรณ์ประปำ 
(๒)ค่ำจำ้งเหมำเดนิท่อประปำและตดิตัง้อุปกรณ์ประปำ
เพิม่เตมิรวมถงึกำรปรบัปรุงระบบประปำกำรบ ำรุงรกัษำหรอื
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ซ่อมแซมระบบประปำและอุปกรณ์ 
                               ฯลฯ 
-ค่ำตดิตัง้โทรศพัท์ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆในกำรตดิตัง้
โทรศพัท์ ยกเวน้ ค่ำตู้สำขำ ค่ำเครื่องโทรศพัท์พ่วงภำยใน  
และเครื่องโทรศพัท์ภำยใน 
-ค่ำตดิตัง้เครื่องรบัสญัญำณ ต่ำงๆ (ทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะทีด่นิ
และสิง่ก่อสรำ้ง) 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนังสอืสัง่
กำร  ดงันี้  
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ   

      

  
ฉบบัที ่๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๗๔๙ ลงวนัที ่๑๐ มถุินำยน ๒๕๖๔ เรื่อง  ซกัซ้อม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง   ค่ำ
พำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่กั  ค่ำบรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศ
ยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบนิ  ค่ำลงทะเบยีนต่ำงๆ   
ทีจ่ ำเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  ของคณะ
ผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนักงำน
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล   และพนักงำนจำ้งองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล  ทีเ่ดนิทำงไปประชุม  อบรม  สมัมนำ  ดู
งำน  หรอืไปตดิต่อรำชกำร   
ตำมระเบยีบ ดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิน่ (ฉบบั
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่ทอ้งถิ่น (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

      

    โครงกำรเพิม่ศกัยภำพบุคลำกร จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทะเบยีนฝึกอบรม  ให้
ควำมรูแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบลลูกจำ้งประจ ำพนักงำน
จำ้ง คณะผูบ้รหิำรสมำชกิสภำฯ ตำมหลกัสูตรต่ำง ๆที ่อบต.
จดัเองหรอืจดัโดยหน่วยงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม   -
เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยใน
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กำรฝึกอบรมและและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
--เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๓๕  ล ำดบัที่  ๒ 
 
 
  

   ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเพื่อให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำ
สิง่ของและค่ำแรงงำน  ใหจ้่ำยจำกค่ำใชส้อย   ส่วนกรณีที่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิเองให้
ปฏบิตั ิ ดงันี้                            
(๑)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกค่ำ
ใชส้อย 
(๒)  ค่ำสิง่ของทีซ่ื้อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหจ้่ำย
จำกค่ำวสัดุ 
ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-เป็นไปตำมระเบยีบและหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำก
ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗  
ลงวนัที ่๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๔) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว๑๗๕๒ ลงวนัที ่๖ สงิหำคม ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทำงปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
๕) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘  เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  
๖) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๕๒๓ ลงวนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑ์
และอตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและค่ำ
สำธำรณูปโภค   
  
๗) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
   ค่าวสัดุ รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุส ำนักงำน จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม่   ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนักงำน  ดงันี้   
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(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่  สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิ
หรอืซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่ำ  ดงันี้   
-หนังสอื 
-เครื่องคดิเลขขนำดเลก็ 
-เครื่องเจำะกระดำษขนำดเลก็ 
-ทีเ่ยบ็กระดำษขนำดเลก็ 
-ไมบ้รรทดัเหลก็ 
-กรรไกร 
-เก้ำอพีลำสตกิ 
-ตรำยำง 
-ทีถู่พืน้ 
-ตะแกรงวำงเอกสำร 
-เครื่องตดัโฟม 
-เครื่องตดัเยบ็กระดำษ 
-กุญแจ 
-ภำพเขยีน,แผนที ่
-พระบรมฉำยำลกัษณ ์
-แผงปิดประกำศ 
-แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรอืหน่วยงำน หรอืแผ่นป้ำยต่ำง ๆ 
ทีใ่ชใ้นส ำนักงำน 
-มู่ลี,่ม่ำนปรบัแสง(ต่อผนื) 
-พรม(ต่อผนื) 
-นำฬกิำตัง้หรอืแขวน 

      

  
-พระพุทธรูป 
-พระบรมรูปจ ำลอง 
-กระเป๋ำ 
-ตำชัง่ขนำดเลก็ 
-ผำ้ใบตดิตัง้ในส ำนักงำน 
-ผำ้ใบเต้นท์ขนำดใหญ่ 
-ตู้ยำสำมญัประจ ำบำ้น 
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-แผงกนัหอ้งแบบรือ้ถอนได ้
                          ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ  ดงันี้  
-กระดำษ 
-หมกึ 
-ดนิสอ 
-ปำกกำ 
-ยำงลบ 
-น ้ำยำลบค ำผดิ 
-เทปกำว 
-ลวดเยบ็กระดำษ 
-กำว 
-สมุด 
-ซองเอกสำร 
-ตลบัผงหมกึ 
-น ้ำหมกึปริน้ท์ 
-เทป พ ีว ีซ ีแบบใส 
-น ้ำยำลบกระดำษไข 
-ไมบ้รรทดั 
-คลปิ 
-ตวัเยบ็กระดำษ 
-เขม็หมุด 
-กระดำษคำรบ์อน 
-กระดำษไข 
-แฟ้ม 
-สมุดบญัช ี
-สมุดประวตัขิำ้รำชกำร 
-แบบพมิพ ์
-ผำ้ส ำลี 
-ธงชำต ิ
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-สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ำกกำรซื้อ 
-ของใชใ้นกำรบรรจุหบีห่อ 
-น ้ำมนั ไข ขึผ้ึง้ 
-น ้ำดื่มส ำหรบับรกิำรประชำชนในส ำนักงำน 
-พวงมำลยั 
-พวงมำลำ 
-พำนพุ่ม 
-กรวยดอกไม ้
                             ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลง
วนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
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บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้นโดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำ 
และวทิยุ  ดงันี้  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิ
หรอืซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่ำ  ดงันี้  
-ไมโครโฟน 
-ขำตัง้ไมโครโฟน 
-หวัแรง้ไฟฟ้ำ 
-เครื่องวดักระแสไฟฟ้ำ 
-เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ 
-มำตรำส ำหรบัตรวจวงจรไฟฟ้ำ 
-เครื่องประจุไฟ 
-โคมไฟ 
-โทรโข่ง 
-ไมช้กัฟิวส ์
-ไมคล์อยพรอ้มเครื่องส่งสญัญำน 
                                   ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้  
-ฟิวส ์  
-เทปพนัสำยไฟฟ้ำ  
-สำยไฟฟ้ำ  
-หลอดไฟฟ้ำ  

      

  
-หลอดไฟ  
-เขม็ขดัรดัสำยไฟฟ้ำ  

      



ห น้ า  | ๒๙๐ 

 

-ปลัก๊ไฟฟ้ำ   
-สวติซ์ไฟฟ้ำ   
-หลอดวทิยุทรำนซติเตอรแ์ละชิ้นส่วนวทิยุ  
-ลูกถ้วยสำยอำกำศ   
-รซีสีเตอร ์  
-มูฟวิง่คอยสค์อมเดนเซอร ์  
-ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์   
-เบรกเกอร ์  
-สำยอำกำศหรอืเสำอำกำศส ำหรบัวทิยุ   
เครื่องรบัโทรทศัน์ จำนรบัสญัญำณดำวเทยีม  
-แบตเตอรีโ่ซล่ำเซลล์ 
-กล่องรบัสญัญำณ 
                               ฯลฯ    
(๓) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส ำหรบั
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหค้นืสภำพดงัเดมิทีม่ ี
ลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกตหิรอืค่ำซ่อมกลำง ดงันี้   
-ดอกล ำโพง 
-ฮอรน์ล ำโพง  
-แผงวงจร   
-ผงัแสดงวงจรต่ำงๆ   
-แผงบงัคบัทำงไฟ 
                                         ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลง
วนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
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ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   วสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสรำ้ง  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของ
ทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป   
หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำย
ดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี   
ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสรำ้ง ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิ
หรอืซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่ำ  ดงันี้  
-ไมต่้ำง ๆ . 
-คอ้น  
-คมี  
-ชะแลง  
-จอบ   
-สิว่   
-เสยีม   
-เลื่อน  
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-ขวำน   
-กบใสไม ้ 
-เทปวดัระยะ   
-เครื่องวดัขนำดเลก็ เช่นตลบัเมตร  ลูกดิง่  
-สว่ำนมอื  
-โถสว้ม   
-อ่ำงลำ้งมอื   
-รำวพำดผำ้ 
-หน้ำกำกใส่เชื่อมเหลก็ 
-เครื่องยงิตะปู 
-นัง่รำ้น 

      

  
                                ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้ 
-น ้ำมนัทำไม ้  
-ทนิเนอร ์ 
-ส ี 
-ปูนซเีมนต์  
-ทรำย   
-ยำงมะตอยส ำเรจ็รูป 
-อฐิหรอืชเีมนต์บลอ็ก  
-กระเบื้อง   
-สงักะส ี  
-ตะปู  
-เหลก็เสน้   
-แปรงทำส ี  
-ปูนขำว 
-แผ่นดนิเหนี่ยวสงัเคำะห์ 
                        ฯลฯ 
(๓) ค. ประเภทวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   
ไดแ้ก่   
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-ท่อน ้ำและอุปกรณ์ประปำ   
-ท่อต่ำง ๆ   
-ท่อน ้ำบำดำล  
                            ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลง
วนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติมี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่รีำคำต่อ
หน่วยหรอืต่อชุดไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐  บำท 
๓.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๔.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
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ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์ ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรอืซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้ค่ำ  ดงันี้   
-แผ่นหรอืจำนบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ  
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพหรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้  
-อุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compa
ct Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
-เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape)  
-หวัพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรบัเครื่องพมิพส์ ำหรบั
คอมพวิเตอร ์ 
-ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์ 
-กระดำษต่อเนื่อง  
-สำยเคเบลิ  
ฯลฯ   
(๓) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส ำหรบั
กำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหค้ืนสภำพดงัเดมิทีม่ ี
ลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกตหิรอืค่ำซ่อมกลำง ดงันี้   
-หน่วยประมวลผล 
-ฮำรด์ดสิก์ไดรฟ์ 
-ซดีรีอมไดรฟ์ 
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-แผ่นกรองแสง 
-แผ่งแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ ์(Key board)  

      

  
-เมนบอรด์ (Main Board)  
-เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น Ram  
-คตัซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder)  
-เมำส ์(Mouse)   
-พรนิเตอรส์วติชิง่บ๊อกซ์ (Printer Switching Box)   
-เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub)  
-แผ่นวงจร
อเิลก็ทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antiviru
s  
Card, Sound Card) เป็นต้น  
-เครื่องอ่ำนและบนัทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮำรด์ดสิต์ (Hard Disk)  
-แบบซดีรีอม (CD ROM)  
-แบบออพตคิอล (Optical) เป็นต้น  
-เรำเตอร ์                ฯลฯ     

      

   วสัดุอื่น จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอื่น รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิง่ของทีม่ ี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยุกำร
ใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง   
หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึ
รำย 
จ่ำยดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอื่น ดงันี้   
๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
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อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิ
หรอืซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่ำ  ดงันี้   
-มเิตอรน์ ้ำ-ไฟฟ้ำ 
-สมอเรอื 
-ตะแกรงกนัสวะ 
-หวัเชื่อมแก๊ส 
                ฯลฯ 
(๒) ข.ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง 
-อุปกรณ์บงัคบัสตัว ์
                      ฯลฯ 
(เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลง
วนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำร
จ ำแนกประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      
  

       
  งบลงทุน รวม ๕,๐๐๐ บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม ๕,๐๐๐ บาท 
   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       
    จดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด ๘๐๐ VA จ ำนวน ๒ เครื่อง จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 



ห น้ า  | ๒๙๗ 

 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำรองไฟ  จ ำนวน  ๒  ตวั 
คุณลกัษณะพืน้ฐำน 
- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน่้อย
กว่ำ  ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๑๕ นำที 
-เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี  ฉบบัเดอืน มนีำคม  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 

      

 งานก่อสร้าง รวม ๕,53๖,๐๐๐ บาท 
  งบลงทุน รวม ๕,5๓๖,๐๐๐ บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม ๕,5๓๖,๐๐๐ บาท 
   ค่ำก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยจำกสีแ่ยกบำ้นนำยปุญพฒัน์   
วรยศ  ไปถงึหน้ำบำ้นนำยเพง็  จนัทรสุ์ข บำ้นหนองเหลก็  
หมู่ที ่๑๑ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๗๒.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๓๖๐.๐๐ ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์
โครงกำรจ ำนวน ๑ ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำน
งำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
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บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
หน้ำ  ๑๓๐  ล ำดบัที่ ๑๓  

    
โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยทำงเข้ำรำ้นครวัชำยทุ่ง  
บำ้นหนองแดงชยัมงคล หมู่ที ่๑๐ ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๙๗,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๓.๕๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๑๐๔.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๓๖๔ ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงของ
กลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ ๑๓๐   ล ำดบัที ่ ๑๔ 

      

    
โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยบำ้นนำยศุภชยั รูบุ้ญ  
ถงึบำ้นนำงน้อย นำมมนตร ีบำ้นหนองหลกั หมู่ที ่๑  
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๘๔,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๓.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๕๐.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐  
ตำรำงเมตร   รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงของ
กลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
หน้ำ ๑๓๑   ล ำดบัที ่๑๕    
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โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยหน้ำบำ้นนำงจุรรีตัน์   ใจ
ธรรม บำ้นหนองแดงชยัมงคล หมู่ที ่๑๐ ต ำบลหนองหลกั   
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๗๓,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๓๔.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๑๓๖ ตำรำงเมตร   รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำน
ทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้ำ ๑๓๑    
ล ำดบัที ่ ๑๖  
 
 
 
  

      

    
โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  สำยจำกบำ้น 
นำงเสำร ์ ค ำแก้ว ไปถงึบำ้นนำงเพญ็ศร ี ไชยวำน บำ้นสะงวย  
หมู่ที ่๗ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๒๘๖,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๑๐๑.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๕๐๕.๐๐ ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์
โครงกำรจ ำนวน ๑ ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำน
งำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
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บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๓๒  ล ำดบัที ่ ๑๗  

    

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  สำยถนน คสล. 
เดมิจำกนำนำยมณี  จงจดักลำง ไปทำงวดัป่ำเทพนิมติร  
บำ้นสะงวย หมู่ที ่๓ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๑๔๓.๕๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๗๑๗.๕๐ ตำรำงเมตร   พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครง
กรจ ำนวน  ๑  ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำน
ทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๒ 
 ล ำดบัที ่ ๑๘ 
  

      

    
โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สำยขำ้งบำ้น 
นำงวเิชยีร  ไชยวนั  บำ้นสะงวย หมู่ที ่๗ ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๒,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๑๒.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๔๘.๐๐ ตำรำงเมตร   รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำน
งำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
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ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๓ 
  ล ำดบัที ่ ๑๙  

    

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สำยสีแ่ยกหน้ำบ้ำน 
นำงบุญโฮม  กลมเกลยีว  ถงึบำ้นนำยประธำน  สมสะอำด   
บำ้นหวัหนองยำง หมู่ที ่๕ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน 
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๐๓,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๕.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๑๐๙.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๕๔๕ ตำรำงเมตร   พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร
จ ำนวน  ๑ ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงของ
กลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ ๑๓๓   ล ำดบัที่  ๒๐ 
 
  

      

    
โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สำยหน้ำบำ้น 
นำงกนัดำ  พฒันำ ถงึบำ้นนำยยศพล  สุภำพ  บำ้นหนองแคน  
หมู่ที ่๒  ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๔๔.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๑๗๖.๐๐ ตำรำงเมตร   พรอ้มป้ำยโครงกำร
ประชำสมัพนัธ์จ ำนวน  ๑  ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ
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มำตรฐำนงำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้ำ ๑๓๔  ล ำดบัที่  ๒๑  

    

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สำยหน้ำบำ้นนำง
แดง  นรำจนัทร ์  
บำ้นหวัหนองยำง หมู่ที ่๕ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน 
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๒๗,๐๐๐ บำท 

      

  
ปรมิำณงำน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีกวำ้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๑๒.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร พรอ้มลูกรงัไหล่ทำง
ขำ้งละ ๐-๐.๕๐ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อย
กว่ำ ๔๘.๐๐ ตำรำงเมตร  รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำน
งำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
 หน้ำ  ๑๓๔  ล ำดบัที ่๒๒  
 
  

      

    

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำส ำเรจ็รูป แบบตวัยู  หน้ำบำ้น 
นำงทองเตมิ  กองธรรม ถงึหน้ำบำ้นนำงมนิทติำ  จนัทรโ์ท   
บำ้นหนองแคน หมู่ที ่๒ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน   
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
รำงระบำยน ้ำ ขนำด ๐.๔๐x
๐.๔๐ เมตร ยำว ๑๑๖  เมตร พรอ้มผำปิด 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
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ต ำบลหนองหลกัก ำหนด  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์
โครงกำร   
จ ำนวน  ๑  ป้ำย  
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ ๑๓๕   
ล ำดบัที ่๒๓  

    โครงกำรก่อสรำ้งโรงจอดรถส ำนักงำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๒๙๓,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดกวำ้ง  ๖ เมตร  ยำว ๒๔  เมตร  สูง  ๒.๘๐  เมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบบญัชปีระมำณรำคำองคก์ำรบรหิำร
ส่วน 
ต ำหนองหลกัก ำหนด พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 
จ ำนวน ๑ ป้ำย 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๕๙ และมำตรำ ๖๘ (๔) ใหม้ี
และบ ำรุงสถำนทีป่ระชุม กำรกฬีำ กำรพกัผ่อนหย่อนใจและ
สวนสำธำรณะ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๓๕  ล ำดบัที ่ ๒๔ 
 
 
 
  

      

    
โครงกำรก่อสรำ้งโรงเรอืนศูนยเ์รยีนรูก้ำรเลีย่งโคพนัธ์พืน้เมอืง 
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท 
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ปริมาณงาน 
ขนำดกวำ้ง  ๔  เมตร  ยำว ๖  เมตร  สูง ๒.๕๐  เมตร   
พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบบญัชปีระมำณรำคำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองหลกัก ำหนด 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มำตรำ ๕๙ และมำตรำ ๖๘ (๗) บ ำรุง
และส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีของรำษฎร 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๕  ล ำดบัที ่ ๒๕  

      

    
โครงกำรก่อสรำ้งลำนเอนกประสงคป์ระจ ำหมู่บำ้น หน้ำศำลำ
กลำงบำ้นหลงัเดมิ หมู่ที ่๑ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน 
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๓,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
มพีืน้ที ่คสล.ไมน่้อยกว่ำ ๕๗.๐๐  
ตำรำงเมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลน
มำตรฐำนงำนของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๖  ล ำดบัที ่ ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
  

      

    โครงกำรขยำยผวิจรำจร คสล. จำกหน้ำบำ้นนำยร ำไพ นันทสำ  จ ำนวน ๔๘,๐๐๐ บำท 
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ถงึบำ้นนำงเทยีนทอง  จนัสุภ ี บำ้นนำปู หมู่ที่ ๔ ต ำบลหนอง
หลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีมพีืน้ที่ คสล.ไมน่้อย
กว่ำ ๘๔.๐๐ ตำรำงเมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร  รำยละเอยีด 
ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๓๖  ล ำดบัที่  ๒๗  

      

    
โครงกำรขยำยผวิจรำจร คสล. สำยสีแ่ยกศำลำกลำงบำ้น  
บำ้นหวัหนองยำง หมู่ที ่๕ ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ขนำดผวิจรำจรคอนกรตีมพีืน้ที่ คสล.ไมน่้อยกว่ำ ๗๒  
ตำรำงเมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร  รำยละเอยีดตำมแบบ
มำตรฐำนงำนทำงของกลมทำงหลวงชนบท     
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ
๑๓๖   
ล ำดบัที ่ ๒๘ 
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โครงกำรขุดลอกร่องระบำยน ้ำภำยในหมู่บำ้น สำยบำ้นนำย
อำทติย์  สงวนนำม  ถงึบำ้นนำยสม  ค ำสอน  บ้ำนหนองแคน 
หมู่ที ่๒  ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ปรมิำณดนิขุด  จ ำนวน  ๓๗๕  ลูกบำศก์
เมตร  กวำ้ง ๐.๔๐  เมตร  ลกึ ๐.๓๐ เมตร  ระยะ
ด ำเนินกำรยำว ๓,๑๒๕  เมตรรำยละเอยีดตำมแบบแปลน
มำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกัก ำหนด   
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๗ 
 ล ำดบัที ่๒๙  

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยขำ้ง
รำ้นอำหำรรมิหว้ย บำ้นสะงวย หมู่ที ่๗ ต ำบลหนองหลกั 
อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๒๑๖.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ ๑๓๗   ล ำดบัที่ ๓๐ 
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โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยคนัคูล ำหว้ย
แหลมโองตอนบน บำ้นหนองเหลก็ หมู่ที ่๑๑  ต ำบลหนอง
หลกั  
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๗๑๖.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ 
ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนของกรมทำง
หลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้ำ  ๑๓๗   
ล ำดบัที ่ ๓๑  

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยโคกหล่ม ไป
ถงึนำนำงบวัล ี สงวนนำม บำ้นสะงวย หมู่ที ่๗ ต ำบลหนอง
หลกั  
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๒๘๓.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
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-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๘  ล ำดบัที ่ ๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยจำกสำมแยก
นำนำยสมด ี อุ่นอก ไปนำนำยแพง  อดทน บำ้นหนองเหล็ก  
หมู่ที ่๑๑  ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๓๕๘.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท   
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๓๘  ล ำดบัที ่๓๓   

      

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยจำกสำมแยก
วดัป่ำเทพนิมติร ไปวดัป่ำหนองแวง บำ้นหนองเหลก็ หมู่ที่ ๑๑  
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๓๕๘.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
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บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ   ๑๓๘ ล ำดบัที ่๓๔  
 
 
 
 
 
 
 
  

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยหนองผอื  
บำ้นสะงวย หมู่ที ่๗ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๒๑๖.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ ๑๓๙   ล ำดบัที ่๓๕   

      

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อกำรเกษตร สำยหนองออูิ-โคก
สูง บำ้นหนองออูิ หมู่ที ่๖ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๓๕๘.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
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ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ   ๑๓๙ ล ำดบัที ่ ๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัภำยในหมู่บำ้น จ ำนวน ๓ สำย  
บำ้นหนองแดงชยัมงคล หมู่ที ่๑๐ ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
จ ำนวน ๓ สำย  ดงันี้ 
๑.สำยครวัชำยทุ่ง 
๒.สำยบำ้นนิ้วโป้ง 
๓.สำยบำ้นนำยประยูร  ผวิทน 
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน  ๗๑๖ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่ปรบัแต่ง
เรยีบ  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนของกรมทำงหลวง
ชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๓๙  
ล ำดบัที ่ ๓๗  

      

    โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัภำยในหมู่บำ้น สำยนำนำงนัฐชำ  
ทองนอก ไปฝำยหว้ยทรำย บำ้นหนองหลกั หมู่ที ่๑  

จ ำนวน ๖๒,๐๐๐ บำท 
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ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๔๔๘.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ 
๑๔๐   
ล ำดบัที ่ ๓๘ 
 
 
  

      

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัภำยในหมู่บำ้น สำยนำนำยวเิชยีร 
ต ำลงึทอง ไปบล๊อกคอนเวริส์ หว้ยทรำย บำ้นหนองหลกั หมู่ที ่
๑ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน ๕๐๕.๐๐ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่
ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำน
ของกรมทำงหลวงชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  หน้ำ  ๑๔๐  ล ำดบัที่  ๓๙  

      

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัภำยในหมู่บำ้นสำยบำ้นนำงค ำ
พนัธ์  ถงึหลุบแฝก บำ้นหนองแคน หมู่ที ่๒  ต ำบลหนองหลกั   
อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ลงลูกรงัจ ำนวน  ๗๑๖ ลูกบำศก์เมตร พรอ้มเกลีย่ปรบัแต่ง
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เรยีบ  พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนของกรมทำงหลวง
ชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๔๐  ล ำดบัที ่ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล. สำยหน้ำบำ้นนำงบุญม ีไชยวำน 
หมู่ที ่๘ ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๘๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
ปรบัปรุงถนน คสล. ขนำดผวิจรำจรคอนกรตี
กวำ้ง ๖.๐๐ เมตร ระยะด ำเนินกำร
ยำว ๒๓.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร  หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่
น้อยกว่ำ ๑๓๘.๐๐  ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนงำนของกรมทำงหลวง
ชนบท 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
 หน้ำ  ๑๔๑  ล ำดบัที ่ ๔๑ 
 

จ ำนวน  200,000  บำท 



ห น้ า  | ๓๑๓ 

 

โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรงัสำยไปบ่อขยะ บำ้นนำปู หมู่ที ่
๔ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 
ปริมาณงาน 
ลงหนิคลุกปรบัระดบับดทบั จ ำนวน ๒๐๕ ลูกบำศก์
เมตร พรอ้มเกลีย่ปรบัแต่งเรยีบ  รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลนมำตรฐำนงำนของกรมทำงหลวงชนบท พรอ้มป้ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๗ (๑) จดัใหม้แีละ
บ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๙๘  ล ำดบัที ่ ๖๓ 
 
 
 
 
 
  

    

โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. และบ่อพกั คสล. พรอ้มขยำย
ผวิ คสล. สำยจำกหน้ำบำ้นนำยสมหมำย  ขนัด ี ถงึหน้ำบำ้น 
นำยค ำพนัธ์  บุญอภยั บำ้นนำกลำง หมู่ที ่๙  ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๓๐x
๑.๐๐ เมตร จ ำนวน ๒๖๒ ท่อน และบ่อ
พกั คสล. จ ำนวน  ๒๒  บ่อ พรอ้มขยำยผวิจรำจร คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๑ เมตร ยำว ๖๔ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร   
หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ  ๖๔.๐๐ ตำรำงเมตร  
พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกัก ำหนด    
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-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕    หน้ำ  ๑๔๒ ล ำดบัที่ ๔๒ 

    

โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. และบ่อพกั คสล. พรอ้มขยำย
ผวิ คสล. สำยจำกบำ้นนำยสถิตย ์ปัญญำใส ถงึบำ้นนำงจนัทร ์
เขำไตร บำ้นหนองหลกั หมู่ที ่๑ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชย
วำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๓๐x
๑.๐๐ เมตร จ ำนวน ๘๕ ท่อน และบ่อ
พกั คสล. จ ำนวน  ๙  บ่อ พรอ้มขยำยผวิจรำจร คสล.   
มพีืน้ที ่คสล.ไมน่้อยกว่ำ  ๕๕ ตำรำงเมตร  
พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกัก ำหนด    
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ  เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๔๓ ล ำดบัที ่๔๓ 

      

    

โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. และบ่อพกั พรอ้มขยำยผวิ
จรำจร คสล. สำยจำกบำ้นนำงทองสำ  ทวคีูณ  ไปถงึตรงขำ้ม
บำ้น 
นำงหนูเลก็  ชนะสงครำม  บำ้นหนองบวังำม หมู่ที ่๑๒  
ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑๘๔.๐๐ ท่อน และบ่อ
พกั คสล. จ ำนวน  ๒๐  บ่อ พรอ้มขยำยผวิจรำจร คสล.  
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ขนำดกวำ้ง ๑ เมตร ยำว ๑๘๔.๐๐เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร  
หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ  ๑๘๔.๐๐ ตำรำงเมตร พรอ้ม
ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนอง
หลกัก ำหนด    
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕    หน้ำ  ๑๔๔ 
 ล ำดบัที ่๔๔ 

    

โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. และบ่อพกั พรอ้มขยำยผวิ
จรำจร คสล. สำยจำกหน้ำบำ้นนำยทยัรตัน์  นำฤำฤทธิ ์ถงึท่อ
เดมิ   
บำ้นโนนสว่ำง หมู่ที ่๘ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  
จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๑๖๒,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร จ ำนวน ๗๒ ท่อน และบ่อ
พกั คสล. จ ำนวน  ๗  บ่อ พรอ้มขยำยผวิจรำจร คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๑ เมตร ยำว ๗๒ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร    
หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ  ๗๒ ตำรำงเมตร   
พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกัก ำหนด    
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๔๕ ล ำดบัที ่๔๕ 

      

    โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. และบ่อพกั พรอ้มขยำยผวิ
จรำจร คสล. สำยโรงน ้ำของหมู่บำ้น บำ้นโนนสว่ำง หมู่ที ่๘  

จ ำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บำท 
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ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร จ ำนวน ๗๔ ท่อน และบ่อ
พกั คสล. จ ำนวน  ๖  บ่อ พรอ้มขยำยผวิจรำจร คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๑ เมตร ยำว ๗๔ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร    
หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ  ๗๔ ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย รำยละเอยีดตำม
แบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองหลกั
ก ำหนด   
 -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ ๑๔๖   
ล ำดบัที ่๔๖  

      

    
โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล.และบ่อพกั พรอ้มขยำยผวิ
จรำจร คสล. ทำงเขำ้หมู่บำ้น บ้ำนหนองออูิ หมู่ที ่๖ ต ำบล
หนองหลกั อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงท่อระบำยน ้ำ คสล.ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๔๐x
๑.๐๐ เมตร จ ำนวน ๑๘๔.๐๐ ท่อน และบ่อ
พกั คสล. จ ำนวน  ๒๐  บ่อ พรอ้มขยำยผวิจรำจร คสล.  
ขนำดกวำ้ง ๑ เมตร ยำว ๑๘๔.๐๐เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร  
หรอืมพีืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ  ๑๘๔.๐๐ ตำรำงเมตร  
พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกัก ำหนด    
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ 
ทำงระบำยน ้ำ 
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-เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   หน้ำ  ๑๔๗  
ล ำดบัที ่๔๗ 

    

โครงกำรวำงรำงระบำยน ้ำส ำเรจ็รูปแบบตวัยู และบ่อพกั คสล. 
พรอ้มขยำยผวิ คสล. สำยหน้ำบำ้นนำงสุภำพ สำอุบล ถงึบำ้น 
นำยสมหมำย  ขนัด ี บำ้นนำกลำง หมู่ที ่๔ ต ำบลหนองหลกั 
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๗๓,๐๐๐ บำท 

      

  
ปริมาณงาน 
วำงรำงระบำยน ้ำ ขนำด  ๐.๔๐x
๐.๔๐ เมตร ยำว ๑๘๘ เมตร  พรอ้มฝำปิด  
ลงบ่อพกั คสล. จ ำนวน ๒ บ่อ  พรอ้มวำงท่อระบำย
น ้ำ คสล. ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง ๐.๓๐x
๑.๐๐ เมตร  จ ำนวน ๖ ท่อน  และขยำยผวิจรำจร คสล.  
มพีืน้ที ่คสล.ไมน่้อยกว่ำ  ๙๙ ตำรำงเมตร  พรอ้มป้ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน  ๑  ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนมำตรฐำนองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกัก ำหนด  -เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำ
ต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่
แก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มำตรำ ๖๘ (๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำ
ทำงระบำยน ้ำ  เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕    หน้ำ ๑๔๘   ล ำดบัที่ ๔๘ 

      

   ค่ำก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในหมู่บำ้นแบบโซล่ำเซลล์ 
จ ำนวน ๓ จุด  บำ้นหวัหนองยำง หมู่ที ่๕ ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะภำยใน
หมู่บำ้น   
แบบโซล่ำเซลล์พลงังำนแสงอำทติย์  บำ้นหวัหนองยำง  หมู่
ที ่๕ 
ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี   
จ ำนวน  ๓  จุด  ดงันี้ 
๑.ซอยหน้ำบำ้นนำยทองมว้น  ผำใส 
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๒.หน้ำฟำรม์นำยชยำ  เสมำมิง่ 
๓.หน้ำบำ้นนำยจนัทร ์ล ำอำสำ 
รำยละเอยีดตำมแบบบญัชปีรมิำณงำนขององคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองหลกั 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบั
ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๘ (๒) ใหม้แีละบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ
หรอื 
แสงสว่ำง  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑-๒๕๖๕
หน้ำ ๑๒๑ ขอ้ ๒๘ 

    
โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะแบบโซล่ำเซลล์  
จ ำนวน  ๕  จุด  บำ้นนำกลำง หมู่ที ่๙ ต ำบลหนองหลกั   
อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะภำยใน
หมู่บำ้น  แบบโซล่ำเซลล์พลงังำนแสงอำทติย์  บำ้นนำกลำง 
หมู่ที ่ ๙ ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดั
อุดรธำนี   
จ ำนวน  ๕  จุด  ดงันี้ 
๑.หน้ำบำ้นนำงบวัลนั  นำมมนตร ี
๒.หน้ำบำ้นนำงอนงค ์ ว่องไว 
๓.หน้ำบำ้นนำงทศันีภรณ์  จรุงพนัธ ์
๔.หลงัศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
หนองหลกั ที ่๒ 
๕.ขำ้งศำลำประชำคมหมู่บำ้น 
รำยละเอยีดตำมแบบบญัชปีรมิำณงำนขององคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองหลกั 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึ  
ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ  ๖๘ (๒) ใหม้แีละบ ำรุงกำร
ไฟฟ้ำหรอืแสงสว่ำง 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้ำ ๑๒๑   
ขอ้ ๒๙  

      

    โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะแบบโซล่ำเซลล์  จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 
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จ ำนวน  ๓  จุด บำ้นหนองแดงชยัมงคล หมู่ที ่๑๐  
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะภำยใน
หมู่บำ้น  แบบโซล่ำเซลล์พลงังำนแสงอำทติย์  บำ้นหนอง
แดงชยัมงคล หมู่ที ่ ๑๐ ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน   
จงัหวดัอุดรธำนี   
จ ำนวน  ๓  จุด  ดงันี้ 
๑.ซอยเขำ้บำ้นนำยอำทิตย ์ พลเยีย่ม 
๒.ซอยเขำ้รำ้นครวัชำยทุ่ง 
๓.หน้ำบำ้นนำงอมัพร  พำล ี
รำยละเอยีดตำมแบบบญัชปีรมิำณงำนขององคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองหลกั 
 
-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึ ฉบบั
ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ  ๖๘ (๒) ใหม้แีละบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ
หรอื 
แสงสว่ำง 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕   หน้ำ ๑๒๑     
ขอ้ ๓๐  

      

    
โครงกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะแบบโซล่ำเซลล์  
จ ำนวน ๒  จุด  บำ้นหนองออูิ หมู่ที ่๖ ต ำบลหนองหลกั  
อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะภำยใน
หมู่บำ้น   
แบบโซล่ำเซลล์พลงังำนแสงอำทติย์  บำ้นหนองออูิ หมู่ที ่๖ 
ต ำบลหนองหลกั  อ ำเภอไชยวำน  จงัหวดัอุดรธำนี   
จ ำนวน  ๒  จุด  ดงันี้ 
๑.หน้ำบำ้นนำยสุนัน  สมหนู 
๒.ขำ้งบำ้นนำงแดง  สงิกนัยำ 
รำยละเอยีดตำมแบบบญัชปีรมิำณงำนขององคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลหนองหลกั 
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-เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึ ฉบบั
ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ  ๖๘ (๒) ใหม้แีละบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ
หรอื 
แสงสว่ำง 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้ำ  ๑๒๑    
ขอ้ ๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม ๙๒๗,๑๓๒ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๖๒๗,๑๓๒ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๖๒๗,๑๓๒ บาท 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๕๕๖,๕๑๒ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน  ๒ อตัรำ  
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  จ ำนวน  ๒  อตัรำ   
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน  
เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖  
ลงวนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง 
 
 
 
 
 
 
  

   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๗๐,๖๒๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘   
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

      

  งบด าเนินงาน รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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   ค่าใช้สอย รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตำมแนวทำง
พระรำชด ำร ิ

จ ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงตำมแนวทำงพระรำชด ำรฯิ องคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลหนองหลกั  
และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม  
-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบกิค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรงำนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-เป็นไปตำมหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   
ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๕๙   
ลงวนัที ่ ๒๔  สงิหำคม  ๒๕๕๓ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
หน้ำ  ๖๐  ล ำดบัที ่ ๑ 
 
 
 
 
  

      

   ค่าวสัดุ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
   วสัดุกำรเกษตร จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกำรเกษตร  รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรอืตำมปกติ
มอีำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอื
เปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำย
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ดงัต่อไปนี้ 
๑.  รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ   
หรอืปรบัปรุงวสัดุ   
๒.  รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
๓.   รำยจ่ำยทีต้่องช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัดุ  เช่น ค่ำขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้นโดยจ่ำยเป็นค่ำ
วสัดุกำรเกษตร ดงันี้   
(๑) ก. ประเภทวสัดุคงทน   
-  ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน หรอืเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิ
ควำมช ำรุดเสยีหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดมิหรอืซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่ำ  ดงันี้  
-เคยีว   
-สปรงิเกลอร ์(Sprinkler)  
-จอบหมุน   
-จำนพรวน   
-ผ่ำนไถกระทะ  
-คำดซี่พรวนดนิ  
-ระหว่ำงแถว   
-เครื่องดกัแมลง   
-ตะแกรงร่อนเบนโธส  
-อวน (ส ำเรจ็รูป)  
-กระชงั 
-มดีตดัต้นไม ้
                                ฯลฯ 
(๒) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลอืง   
- ไดแ้ก่ สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลอืงหมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี้ 
-ปุ๋ ย   
-ยำป้องกนัและก ำจดัศตัรูพชืและสตัว์   
-อำหำรสตัว ์  
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-พชืและสตัว ์  
-พนัธ์สตัวปี์กและสตัวน์ ้ำ   
-น ้ำเชื้อพนัธุ์สตัว ์  

      

  
-วสัดุเพำะช ำ   
-อุปกรณ์ในกำรขยำยพนัธุ์พชื เช่น ใบมดี  เชอืก   
-ผำ้ใบหรอืผำ้พลำสตกิ   
-หน้ำกำกป้องกนัแก๊สพษิ  
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  
ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๕๘ เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๒)  หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  
วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวนัที ่๒๗ มถุินำยน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำ
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  ปรำกฏในแผนงำน
บรหิำรงำนทัว่ไป 
๓)เป็นไปตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง
วนัที ่๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
                                    ฯลฯ 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม ๕๙๔,๐๐๐ บาท 
  งบบุคลากร รวม ๕๖๔,๐๐๐ บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๕๖๔,๐๐๐ บาท 
   ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๔๙๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำจำ้งพนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ                จ ำนวน ๒ อตัรำ  
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  จ ำนวน  ๒  อตัรำ   
ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย ์
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘  
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ พระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร  ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจำ้ง  
(ฉบบัที ่๔) ลงวนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๘ 
๔) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๖  
ลงวนัที ่๒๖ สงิหำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงำนจ้ำง 
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   เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน ๗๒,๐๐๐ บำท 

      

  
-เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป  เช่น  เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำว  
ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย ์
-เป็นไปตำมหนังสอื
ส ำนักงำน กจ.กท. และ  กบต. ที ่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๓๘   
ลงวนัที ่ ๓๐  ธนัวำคม  ๒๕๕๘  เรื่องซกัซ้อมแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิพระรำชกฤษฎกีำ ประกำศ  
และหนังสอืสัง่กำร ดงันี้ 
๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิ
ปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๗๒  
ลงวนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.
และ  
ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์
กำรใหพ้นักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนักงำนจำ้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดร้บัเงนิเพิม่ค่ำครองชพี
ชัว่ครำว  
(ฉบบัที ่๒)  
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  งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   เงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
   เงนิอุดหนุนองคก์รประชำชน       

    
อุดหนุนกจิกำรระบบประปำหมู่บำ้น ตำมโครงกำรอุดหนุน
กจิกำรระบบประปำ หมู่บำ้น บำ้นหนองบวังำม หมู่ที ่๑๒  
ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดัอุดรธำนี 

จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท 

      

  
-อุดหนุนกจิกำรระบบประปำหมู่บำ้น ตำมโครงกำร
อุดหนุนกจิกำรระบบประปำ หมู่บำ้น บำ้นหนองบวังำม  
หมู่ที ่๑๒ ต ำบลหนองหลกั อ ำเภอไชยวำน จงัหวดั
อุดรธำนี 
เป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรดงันี้ 
๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิ 
๒) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๓๖๑๖  ลงวนัที ่๒๔  มถุินำยน ๒๕๕๙  
๓)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙  ลง
วนัที ่ ๑๐ มถุินำยน  ๒๕๖๔  เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำร
จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
หน้ำ  ๖๘ ล ำดบัที ่ ๒ 

      

                 
 


