
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย

อําเภอ บานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,503,800 บาท

งบบุคลากร รวม 5,630,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,820,030 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  21,120  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 253,440  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  278,640  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,900  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 950
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,560  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,106,030 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,610
 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  139,320 บาท เงินคา
ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1      อัตราๆ ละ 9,500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  114,000 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 อัตราๆ ละ 7,560
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 725,760 บาท  เงินคา
ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 7,560  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 90,720  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,810,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,700,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่น ประจําป  จํานวน 8  อัตรา/ 12
  เดือน โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหนง
(8) นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 104,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท
(2) เงินคาครองชีพเจาพนักงานป้องกันฯ   ในอัตราเดือนละ1,325
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 15,900 บาท
(3) เงินเพิ่ม พ.ส.ร.  ในอัตราเดือนละ  420  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  5,040.-บาท 
- เป็นไปตาม ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานที่มีสิทธิ์  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 791,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน โดยจายใหกับพนักงาน
จาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  6  ตําแหนง
-คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  2  ตําแหนง
-พนักงานขับรถยนต  จํานวน 2  ตําแหนง
-คนงานทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามประกาศและ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 87,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 
 6   อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  6  ตําแหนง
-พนักงานขับรถยนต  จํานวน  2  ตําแหนง
-คนงานประจํารถขยะ   จํานวน  2  ตําแหนง
-พนักงานจางทั่วไป   จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2)หนังสําสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,850,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เพื่อเป็นคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาตอบแทนการออกขอสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ การประเมินบุคคล การ
ทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  และอื่นที่
เกี่ยวของ ๆ 
-ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2555 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2
)   พ.ศ.2558
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541   (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,176,670 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คากําจัดสิ่งปฏิกูลจัดเก็บขยะ คาจางเหมาเก็บขนขยะมูล
ฝอย   คาจางเหมาบริการ(ทําความสะอาด,ยามรักษาความ
ปลอดภัย) คาจางเอกชนดําเนินงาน คาใชจายในการเผยแพร ผลิต
รายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศนและวิทยุ การประชา
สัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
1) การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ
เบิกคาใชจายได ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
-การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
-คาใชจายสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน
หรือเยี่ยมชม การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศ ในนาม
ของ อปท.
-คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่
เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยอง
จากทางราชการ
กรณีเบิกจายเงินคารับรอง ประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มและ
อาหารในการจัดประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม 
-หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ ใหใชหลัก
ฐานการจายเงินโดยเจาหนาที่จัดการประชุมเป็นผูรับรองการจัด
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ประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร โดยไม
ตองแนบบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
2)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   
-เพื่อเป็นคาใชจายในการเตรียมการ  ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวกับการรับเสด็จ-สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ  คาพานพุมดอกไม  พานประดับ
พุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
ปฏิบัติตามหนังสือและระเบียบสั่งการ
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชดใชคาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดย
สถานใด เพียงใด ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดชดใชคาสิน
ไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสิน แกราง
กายหรือชีวิต  ตามหลักเกณฑที่กําหนด  ฯลฯ
ปฏิบัติตามประกาศ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหม
ทดแทน กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16
 มีนาคม 2554  เรื่อง การสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบ
ภัย กรณีรถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเสีย
หาย
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 160,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 116,670 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย คูจิตอาสา
ภัยพิบัติตําบลเพิ่มพูนทรัพย จํานวน 50 คน
เป็นคาตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี   คาตอบแทนวิทยากรภาค
ปฏิบัติ  คาใชจายวัสดุฝึกปฏิบัติ  คาอาหารมื้อหลักผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  คาถายเอกสารประกอบการฝึก
อบรม  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 หนา 5 ลําดับที่ 1(สํานักปลัด
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โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
)หนาที่ 142  ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน เชน เครื่องถายเอกสาร  รถยนตทะเบียน กค-8895 สุราษฎร
ธานี,รถยนตทะเบียน กล -6608 สุราษฎรธานี  เครื่อง
คอมพิวเตอร  โตะ  เกาอี้  เครื่องโทรสาร  ซอมอาคารสํานัก
งาน ฯลฯ  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 292,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
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ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก และอื่น ๆ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน และอื่น ๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดัง
นี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดัง
นี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ สําหรับรถยนต ทะเบียน กค-8895 สุราษฎร
ธานี  รถยนตทะเบียน กล-6608 สุราษฎรธานี สําหรับใชในเครื่อง
ตัดหญา ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เคียว  สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
ดิน  เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา  เครื่องหมายยศและ
สังกัด   ถุงเทา   รองเทา  เข็มขัด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบีย[  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจาย  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า    สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ   หัว
เชื่อมแกส  หัววาลวเปด-ปดแกส  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 193,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน  หรืออาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชจาย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณียหรือคาเชาตู คาเชาตู
ไปรษณีย  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 22,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา  (18 หนา/นาที) ราคา 2,600 
บาท   จํานวน  2 เครื่อง

จํานวน 5,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา  8MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา  150 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563
(สํานักปลัด)
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว )

จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา  4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
นอยกวา 4GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid  State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา  250 GB  จํานวน  1  หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563  
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาเลม เขาปก
หนังสือ คาจางเหมาบริการ คาติดตามผลการดําเนินงาน
ตาม    งบประมาณ  คาจางจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติ  หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

1) การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ
เบิกคาใชจายได ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
-การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กรณีเบิกจายเงินคารับรอง ประเภทอาหารวางและเครื่องดื่ม
และอาหารในการจัดประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ และอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม 
-หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ ใหใชหลัก
ฐานการจายเงินโดยเจาหนาที่จัดการประชุมเป็นผูรับรองการจัด
ประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร โดยไม
ตองแนบบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
ปฏิบัติตามหนังสือและระเบียบสั่งการ
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,052,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,407,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,407,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,183,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  4
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถิ่นประจําป  4  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน อบต.ที่มีสิทธิ์ได
รับตามระเบียบฯ  จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:57:26 หนา : 38/121



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 165,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา (พนักงาน
จางตามภารกิจ)  จํานวน  12  เดือน   โดยจายใหกับพนักงาน
จาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  และคาตอบแทน
อื่นๆ ที่ทําประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิบัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541   (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คาจางบันทึกขอมูล  คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  ฯลฯ  ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
  ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็นเพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
1) การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ
เบิกคาใชจายได ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
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- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
-การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
-คาใชจายสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน
หรือเยี่ยมชม การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ฯลฯ กรณีเบิกจายเงินคารับรอง ประเภทอาหารวาง
และเครื่องดื่มและอาหารในการจัดประชุม สําหรับผูเขารวม
ประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการจัด
ประชุม 
-หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ ใหใชหลัก
ฐานการจายเงินโดยเจาหนาที่จัดการประชุมเป็นผูรับรองการจัด
ประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร โดยไม
ตองแนบบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
ปฏิบัติตามหนังสือและระเบียบสั่งการ
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  จะดําเนินการจัดทําใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  โดยจายเป็น  คาจาง
พนักงาน  คาวัสดุ  คาใชสอยอื่น ๆ คาตอบแทน  คาใชจายเบ็ด
เตล็ดอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
2) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง   
 ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 หนา 4   ลําดับที่ 1 
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  ตู เกาอี้  รถ
จักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 1กช-9925        สุราษฎร
ธานี  ฯลฯ  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
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ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1247 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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 (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ สําหรับรถจักรยานยนต  หมายเลขทะเบียน 1กช
-9925 สุราษฎรธานีฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
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มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559        เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1247 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันใหกับผูปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพยที่ดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
         -
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,961,890 บาท

งบบุคลากร รวม 887,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 887,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําป  2  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
(1) ครูผูดูแลเด็ก จํานวน  2  ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 (สํานักปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะแกบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สิทธิ์         ไดรับตามระเบียบฯ เป็นไปตามประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 259,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2   อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 1
 อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)จํานวน 12 เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
(2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 19,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป    จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ อท 0023.2/ว 69  ลงวันที่ 8
 มกราคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,954,930 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 6,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู
และบุคลากรทางศึกษา  จํานวน  1,500   บาท 
-สําหรับเป็นคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่มีกรรมการไมเกิน 3 คน ให
กรรมการคนหนึ่งไดรับคาสมนาคุณ กรรมการประเมินผลงาน
สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินผลงานดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานและดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 500
 บาท ตอผูเขารับการประเมิน 1 คน
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
-ระเบียบและหนังสือสั่งการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:57:26 หนา : 56/121



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 830,830 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ (แมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
 แหง) คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
2 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
1) การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ
เบิกคาใชจายได ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
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ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
-การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
-คาใชจายสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน
หรือเยี่ยมชม การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
กรณีเบิกจายเงินคารับรอง ประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มและ
อาหารในการจัดประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ และอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม 
-หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ ใหใชหลัก
ฐานการจายเงินโดยเจาหนาที่จัดการประชุมเป็นผูรับรองการจัด
ประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบ
การเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร โดยไม
ตองแนบบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
2)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   
-เพื่อเป็นคาใชจายในการเตรียมการ  ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวกับการรับเสด็จ-สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ  คาพานพุมดอกไม  พานประดับ
พุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
ปฏิบัติตามหนังสือและระเบียบสั่งการ
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของครู และผูดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป จํานวน 45,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เป็นคาสถานที่จัด
งาน  คาเชาหรือคาบํารุงวัสดุอุปกรณในการจัดงาน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที  คาจางเหมาทําความ
สะอาด  คาใชจายในการตกแตง  จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  ใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโล/ถวยรางวัล  เงินหรือของ
รางวัล  คามหรสพ  การแสดง  และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 หมวด 1 คาใชจายในการจัดงาน
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดัง
นี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561–2565)หนา 131
   ลําดับที่ 33 (สํานักปลัด)         
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โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน
เหมืองทวด(คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 66,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เหมืองทวด เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2–5 ป เป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700  บาท/คน  จํานวน  39 คน  เป็นเงิน   66,300  บาท
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง 2565) หนา 132
     ลําดับที่ 36  (สํานักปลัด)
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โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
หิน (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 49,300 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บาน   วังหิน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2–5 ป เป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700  บาท/คน  จํานวน  29 คน  เป็นเงิน   49,300  บาท
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หนา 136 ลําดับ
ที่ 42  (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน

จํานวน 14,690 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
หิน (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 13
  คน  เป็นเงิน 2,600 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 13
 คน   เป็นเงิน 2,600 บาท
3)คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300บาท/ป จํานวน 
 13 คน เป็นเงิน 3,900 บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 
 13 คน เป็นเงิน 5,590 บาท
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 133
   ลําดับที่ 37 (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมืองทวด

จํานวน 20,340 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เหมืองทวด (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 18
  คน  เป็นเงิน 3,600 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 18
 คน   เป็นเงิน 3,600 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  จํานวน 18
 คน   เป็นเงิน 5,400 บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  จํานวน 18
 คน เป็นเงิน 7,740  .บาท
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 133
   ลําดับที่  38 (สํานักปลัด)
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
หิน ประจําป

จํานวน 142,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
หิน อัตรามื้อละ 20  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน  จํานวน  29
  คน โดยการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 135
  ลําดับที่ 40  (สํานักปลัด)

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เหมืองทวด

จํานวน 191,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหมือ
งทวด อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน   จํานวน 39
  คน โดยการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561–2565) หนา 134
     ลําดับที่ 39 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  ตู  เกาอี้  ฯลฯ  ใหจายจากคา
ใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 1,042,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
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หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายโดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 773,000 บาท

1)  อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  
จํานวน  131,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  จํานวน 2
 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมือง
ทวดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน  จํานวน  260   วัน เป็น
เงิน  130,302   บาท และ อบต. ตั้งสมทบให  698   บาท  รวม
เป็นเงิน  131,000   บาท 
(2)  อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.จํานวน  642,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  3
  แหง  โรงเรียนบานเหมืองทวด,โรงเรียนบานวังหิน,โรงเรียน
บานกอบแกบ จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 641,927
 บาท และ           อบต.ตั้งสมทบให 73 บาท รวมเป็น
เงิน 642,000 บาท         ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 08016.2/ว 4110
   ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนา 135
  ลําดับที่ 41   (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
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คุมคา  ดังนี้  ไมตาง ๆ
  คอน  คีม ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  เทป
วัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถ
สวม  อางลางมือ   ราดพาดผา  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูน
ขาว ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เคียว  สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
ดิน  เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
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-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิมดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย   ทั้ง 2 แหง  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 749,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 749,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน จํานวน 637,800 บาท

-กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน ยาว
รวม 172 เมตร สูง 1.80 เมตร  รวมป้าย คสล. จํานวน 1
 ป้าย และประตู สแตนเลส 1 บาน  ตามแบบแปลนที่ อบต
.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ประจําป 2563  หนา 13  ลําดับที่ 21
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โครงการกอสรางเสาธงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
วังหิน

จํานวน 111,700 บาท

-กอสรางเสาธงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
สูง 12 เมตร โดยทําดวยทอเหล็กกลมเคลือบสังกะสี ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 4 นิ้ว, 3 นิ้ว,  2 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ประจําป 2563  หนา  13  ลําดับที่ 20

งบเงินอุดหนุน รวม 1,370,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,370,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชนอําเภอบานนาสาร

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนอําเภอบานนาสาร ประจําป 2564  
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ประจําป 2563 หนา 13 ลําดับที่ 22 (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.

จํานวน 1,340,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) จํานวน 335 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  1,340,000 บาท 
-อุดหนุนโรงเรียนบานเหมืองทวด เด็กนักเรียน  145  คน อัตรา
มื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน   เป็นเงิน  580,000-บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบานกอบแกบ  เด็กนักเรียน  64   คน อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน  จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน  256,000  บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบานวังหิน  เด็กนักเรียน  126  คน  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  504,000-บาท 
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หนา 132
  ลําดับที่ 35  (สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 179,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 179,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 74,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ(คาสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่สงหลักฐานสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตัว
ละ 6 บาทตอป (ซีดีบันทึกขอมูลที่สํารวจจํานวนสุนัข/แมว  โดย
ใหทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง  (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่อยูใน
ภารกิจ  คาจางเอกชนดําเนินงาน คาใชจายในการเผยแพร ผลิต
รายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศนและวิทยุ การประชา
สัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลเพิ่มพูนทรัพย จํานวน 24,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา พรอม
อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการสําหรับสุนัขและแมว จํานวน 800 ตัว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําป 2563  หนาที่ 10  ลําดับที่ 11   (สํานัก
ปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน เชน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องกรองน้ํา รถบรรทุกขยะ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
ตั้งจายจาก (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดัง
นี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ  และอื่น ๆ ที่ใชในราชการ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
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ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแกว  กระบอก
ตวง   เบาหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข  คีมถอน
ฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  สําลีและผาพัน
แผล   เวชภัณฑ  แอลกอฮอล   ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง  ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย  หลอดเอกซเรย ฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเอกชนดําเนินงานๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เคียว  สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
ดิน  เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาฝังกลบ ในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  คา
โฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาเอกชน
บริการอื่น ๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบานตําบลเพิ่มพูน
ทรัพยประจําป

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเชน  คาชุด
กีฬา ในอัตราชุดละไมเกิน  200 บาท  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ในอัตราคนละไมเกิน 50/วัน คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล ในอัตราไมเกินคนละ 100  บาทตอวันคาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาเชาหรือคาเตรียม
สนามการแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คาตอบแทนเจาหนาที่ประจํา
สนาม   คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา  คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน  คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันหรือคา
จัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร  คาโลหรือถวยรางวัลที่
มอบใหผูชนะการแขงขัน  เงินหรือของรางวัล ใหเบิกจายไดไมเกิน
รอยละ 30  คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา  ริ้วขบวน  คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 129
  ลําดับที่ 29   (สํานักปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําป 2564  เป็นคาใชจายในทางพิธีทางศาสนา คา
รับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมกิจกรรม  คาสถานที่
จัดงาน  คาเชาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง จัด
สถานที่  คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน  
- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 104
   ลําดับที่ 2  (สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีงานลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีงานลอยกระทง  ประจําป 2563  เชน
คาใชจายคาสถานที่จัดงาน  คาเชาหรือคาบํารุงวัสดุอุปกรณใน
การจัดงาน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที  คา
จางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง  จัดสถาน
ที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโล/ถวยรางวัล  เงินหรือของ
รางวัล  คามหรสพ  การแสดง  และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน   คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 104
   ลําดับที่ 3   (สํานักปลัด)         
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,977,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,531,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,531,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,049,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  3
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถิ่นประจําป  3  อัตรา   โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน อบต.ที่มีสิทธิ์ได
รับตามระเบียบฯ  จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ดังนี้  
(1)  ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500
 บาท  รวม  12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ พระราชกฤษฎี ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 401,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  3  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  3  อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 37,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  3
    อัตรา จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1)พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,446,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง 
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ..
 ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:57:27 หนา : 96/121



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชาง) 

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเอกชนดําเนินงานๆ ที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาลงทะเบียน           คาเบี้ยเลี้ยง คาเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  ตู  เกาอี้  รถกระเชาหมายเลข
ทะเบียน ฆข 3 สุราษฎรธานี  ฯลฯ  ใหจายจากคาใชสอย  สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
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ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมตาง ๆ
  คอน  คีม ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  เทป
วัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถ
สวม  อางลางมือ   ราดพาดผา  ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูน
ขาว ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
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ในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดัง
นี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ สําหรับรถกระเชา และอื่น ๆ ที่ใชใน
ราชการ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยา
ศาสตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแกว  กระบอก
ตวง   เบาหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข  คีมถอน
ฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  สําลีและผาพัน
แผล   เวชภัณฑ  แอลกอฮอล   ฟลมเอกซเรย   เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน   น้ํายาตาง ๆ   เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอด
แกว  ลวดเชื่อมเงิน   ถุงมือ   กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย   หลอดเอกซเรย
 ฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
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- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจาย  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า    สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ   หัว
เชื่อมแกส  หัววาลวเปด-ปดแกส  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะ คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสวนสาธารณะ (คายลูกเสือบอน้ํา
รอน) ,ระบบประปาหมูบาน อาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(กองชาง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,020,900 บาท
งบลงทุน รวม 3,020,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,020,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย ตนเหรียง-เจซวน (ชวงที่ 3) หมูที่ 2 จํานวน 500,000 บาท

ปริมาณผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 230 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม
. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา        920 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ 0.30 ม. พิกัดเริ่ม
ตน  N 08 44' 774" E 099 24' 753"
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2563 หนาที่ 7  ลําดับที่ 6
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ําสายหนาสวนโกกู (ชวง
ที่ 1)     หมูที่ 3

จํานวน 500,000 บาท

กอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา(หนาสวนโกกู) ปริมาณผิว
จราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 126.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 756.00 ตร.ม. ไหลทางคูระบาย
น้ํา คสล. ปาก 1.00 ม. ทองกวาง 0.40 ม. ลึก 0.30 ม. พิกัดเริ่ม
ตน N 08 48 ' 286" N 099 .27.491E
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2563 หนาที่ 9  ลําดับที่ 11
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองชาง (ชวงที่ 2) หมูที่ 6 จํานวน 500,000 บาท

กอสรางถนน คสล.ปริมาณผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม
. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 920.00 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่ม
ตน N 08 47 ' 149" E 099 24' 602"   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2563 หนาที่ 12  ลําดับที่ 19
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.สายเลียบคลองทวด  หมูที่ 1 จํานวน 500,000 บาท

กอสรางถนน คสล.ปริมาณผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 320.00 ม
. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือที่พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 960.00 ตร.ม
. ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่ม
ตน N 08 45 ' 704" E 099 25' 538"
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ประจําป 2563  หนาที่ 7 ลําดับที่  4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงปาน (ชวงที่ 2)หมู
ที่ 5

จํานวน 159,900 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.ยาว 100.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 300.00 ตร.ม. ไหล
ทางหินคลุกกวางขางละ  0.20 ม. เริ่มตน
พิกัด N 08 48'  065" E 099 24'  558'
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 หนาที่ 8  ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงยูร(ชวงที่ 1) หมู
ที่ 4

จํานวน 500,000 บาท

ปริมาณงาน กอสราง ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.ยาว 320.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 960 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ 0.20 ม. เริ่มตน
พิกัด N 08 46'  277" E 099 26'  084'
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2563 หนาที่ 7  ลําดับที่ 6
(กองชาง)

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญาแบบ
ปรับราคาได (K) ในงานและโครงการเพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)
(กองชาง)

ปรับปรุงถนนรอบขุมเหมือง หมูที่ 1 จํานวน 351,000 บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 950
 ม. ผิวจราจรคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุก
ไมนอยกวา 2,850 ตร.ม. เริ่มตน
พิกัด N 08 45'  728" E 099 25'  495'
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน
แปลง     ครั้งที่ 1  ประจําป 2563 หนาที่ 5  ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อควบ
คุมโรคพืช

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ คาป้ายไวนิล ขาวสารชนิดแข็ง  เข็ม
หมุดผา  ถุงรอน  ยางวง คาสมุดและปากกา  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2563 หนา 16  ลําดับที่ 26  (สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,933,610 บาท

งบกลาง รวม 6,933,610 บาท
งบกลาง รวม 6,933,610 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป สําหรับเงินสมทบ
ประจําป 2564  คํานวณจากคาจาง  ตั้งแตวันที่มีหนาที่จายเงิน
สมทบ (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 -31 ธันวาคม 2563)
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,927,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูง
อายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนา 105  ขอที่ 3
ตั้งจายจาก (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ใชฐานขอมูลจํานวนคน
พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย
การเพิ่มขึ้น 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึก
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
-ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนา 105   ขอ
ที่ 4 
ตั้งจายจาก  (สํานักปลัด) 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส   สําหรับการสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ  500
 คน/เดือน  
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนา 106  ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)
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สํารองจาย จํานวน 611,220 บาท

เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนา
ได  เชน การเกิดสาธารณภัยตาง ๆ อุทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย ภัย
แลง  ภัยหนาว หมอกควัน   โรคติดตอ   โรคระบาดฯลฯ  ตาม
หนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2 /ว
 5836   ลงวันที่  11  ตุลาคม 2560  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 (สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ  เป็นตน
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 88,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จาง เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
  พรอมหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน 
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ตั้งจายจาก (กองคลัง)   

สมทบกองทุน สปสช. จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  ไม
นอยกวา รอยละ 40   ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   ตามประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561-2565) หนา 105  ลําดับที่ 2
  (สํานักปลัด)
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพิ่มพูนทรัพย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย    
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561-2565) หนา 105  ลําดับที่ 1
  (สํานักปลัด)

 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 145,990 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563  13:57:27 หนา : 121/121


