
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

*************************** 
  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ขึ้น  โดยนายอ าเภอบ้านนาสาร  ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  
29  สิงหาคม  ๒๕๖2  รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอบ้านนาสาร  ที่ สฎ ๐๐๒๓.18/2764  ลงวันที่  ๒4  
กันยายน  ๒๕๖2  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ได้ลงนามในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)      
พ.ศ. ๒๕6๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๔๓  รวมทั้งเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไป         
ได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ณ  ที่ท าการองค์การ- 
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย ์ 
       

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
        ปริญญา  คล้ายสุวรรณ  
 

(นายปริญญา  คล้ายสุวรรณ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 

 
 
 



 



 

 



องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

เขต/อําเภอ บ้านนาสาร    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เพิ่มพูนทรัพย์
  เขต/อําเภอ บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  -    

พื้นที่ 134.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,864 คน

ชาย 1,935 คน

หญิง 1,929 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพิมพูนทรัพย์

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเพิมพูนทรัพย์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพิมพูนทรัพย์อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพิมพูนทรัพย์จึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,360,983.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,496,144.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,413,628.80 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 9 โครงการ รวม 2,073,700.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 787,163.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 22,068,834.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 183,521.63 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 216,380.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 91,082.11 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 99,212.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,786.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,608,689.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 9,859,163.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 14,171,735.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,800,822.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,367,090.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,793,822.55 บาท

งบลงทุน จํานวน 0.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,210,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 410,889.77 370,000.00 368,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 211,283.80 271,500.00 269,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,428.38 80,000.00 84,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 124,435.00 110,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,288.00 6,000.00 6,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 885,324.95 838,000.00 838,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,030,191.51 14,162,000.00 14,162,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,030,191.51 14,162,000.00 14,162,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,462,147.00 11,000,000.00 11,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,462,147.00 11,000,000.00 11,500,000.00

รวม 26,377,663.46 26,000,000.00 26,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,451,156.00 5,861,573.00 6,446,886.00

งบบุคลากร 6,460,208.85 9,190,700.00 9,406,219.00

งบดําเนินงาน 3,818,390.50 6,576,327.00 5,950,270.00

งบลงทุน 50,700.00 3,031,400.00 3,078,400.00

งบเงินอุดหนุน 1,246,530.00 1,340,000.00 1,618,225.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,026,985.35 26,000,000.00 26,500,000.00

รวม 17,026,985.35 26,000,000.00 26,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,189,465

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,659,019

แผนงานสาธารณสุข 2,599,050

แผนงานเคหะและชุมชน 152,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 448,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,820,080

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 6,446,886

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,733,060 0 1,350,280 7,083,340

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,853,140 0 1,350,280 5,203,420

งบดําเนินงาน 2,038,000 21,000 540,000 2,599,000

    ค่าตอบแทน 151,000 0 40,000 191,000

    ค่าใช้สอย 1,415,000 21,000 410,000 1,846,000

    ค่าวัสดุ 252,000 0 90,000 342,000

    ค่าสาธารณูปโภค 220,000 0 0 220,000

งบลงทุน 101,800 0 63,100 164,900

    ค่าครุภัณฑ์ 101,800 0 63,100 164,900

งบเงินอุดหนุน 342,225 0 0 342,225

    เงินอุดหนุน 342,225 0 0 342,225

                                             รวม 8,215,085 21,000 1,953,380 10,189,465

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 799,799 799,799

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 799,799 799,799

งบดําเนินงาน 1,555,220 1,555,220

    ค่าตอบแทน 13,000 13,000

    ค่าใช้สอย 739,820 739,820

    ค่าวัสดุ 743,400 743,400

    ค่าสาธารณูปโภค 59,000 59,000

งบลงทุน 28,000 28,000

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 28,000

งบเงินอุดหนุน 1,276,000 1,276,000

    เงินอุดหนุน 1,276,000 1,276,000

                                             รวม 3,659,019 3,659,019

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 199,050 199,050

    ค่าใช้สอย 59,050 59,050

    ค่าวัสดุ 140,000 140,000

งบลงทุน 2,400,000 2,400,000

    ค่าครุภัณฑ์ 2,400,000 2,400,000

                                             รวม 2,599,050 2,599,050

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 122,000 30,000 152,000

    ค่าใช้สอย 112,000 30,000 142,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 122,000 30,000 152,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบลงทุน 448,500 448,500

    ค่าครุภัณฑ์ 448,500 448,500

                                             รวม 448,500 448,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 155,000 20,000 175,000

    ค่าใช้สอย 155,000 20,000 175,000

                                             รวม 155,000 20,000 175,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,523,080 0 1,523,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,523,080 0 1,523,080

งบดําเนินงาน 1,260,000 0 1,260,000

    ค่าตอบแทน 85,000 0 85,000

    ค่าใช้สอย 485,000 0 485,000

    ค่าวัสดุ 390,000 0 390,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 0 300,000

งบลงทุน 27,000 10,000 37,000

    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 17,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 10,000 20,000

                                             รวม 2,810,080 10,000 2,820,080

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,446,886 6,446,886

    งบกลาง 6,446,886 6,446,886

                                             รวม 6,446,886 6,446,886



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,189,465

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,659,019

แผนงานสาธารณสุข 2,599,050

แผนงานเคหะและชุมชน 152,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 448,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,820,080

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,446,886

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,500,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)  มาตรา  87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย และโดยอนุมัติของนายอําเภอบ้านนาสาร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,500,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี



ข้อ 7. ให้ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพยมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายปริญญา คล้ายสุวรรณ)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย

อนุมัติ

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

(นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ)

ตําแหนง นายอําเภอบ้านนาสาร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
อําเภอ บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 231,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 94,433.39 115,491.90 120,578.11 130,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 93,611.05 101,951.66 83,814.58 100,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 8,630.40 6,247.00 7,649.00 10,000.00 -30.00 % 7,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 175,176.05 50,578.80 198,848.08 130,000.00 0.00 % 130,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 371,850.89 274,269.36 410,889.77 370,000.00 368,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 620.80 562.60 814.80 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,141.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 193,995.00 194,490.00 185,410.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 28,000.00 17,600.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 490.00 350.00 590.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 200.00 360.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 14,108.00 64,893.00 19,588.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 4,300.00 3,300.00 3,300.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 440.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 241,713.80 281,555.60 211,283.80 271,500.00 269,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 159,144.30 109,650.65 136,428.38 80,000.00 5.00 % 84,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 159,144.30 109,650.65 136,428.38 80,000.00 84,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 108,775.00 107,655.00 124,435.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 108,775.00 107,655.00 124,435.00 110,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 10.00 2,000.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 75,500.00 59,006.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 346.00 291.00 2,288.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 75,856.00 61,297.00 2,288.00 6,000.00 6,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 280.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 280.00 0.00 500.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 367,001.50 750,568.46 605,321.95 700,000.00 0.00 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,781,484.95 7,968,376.65 8,162,921.77 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,987,108.45 2,046,174.02 2,266,958.84 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 213,739.27 138,621.09 128,197.59 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 778,033.13 793,438.27 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,673,555.65 1,912,092.88 3,049,613.67 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 124,097.49 96,309.81 67,006.57 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,428.80 24,703.38 23,807.32 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 10,284.10 9,101.51 5,767.80 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 462,393.00 392,593.00 719,056.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 0.00 1,540.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,424,126.34 14,131,979.07 15,030,191.51 14,162,000.00 14,162,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,603,761.00 9,993,267.00 10,462,147.00 11,000,000.00 4.55 % 11,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,603,761.00 9,993,267.00 10,462,147.00 11,000,000.00 11,500,000.00

รวมทุกหมวด 18,985,227.33 24,959,953.68 26,377,663.46 26,000,000.00 26,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 368,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 231,000 บาท
ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ ของปี 2561
ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีป้าย

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เท่ากับรายรับจริง ในปีงบประมาณ 2561

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 269,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดบถือเกณฑ์ที่ได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
น้อย โดยดูจากรายรับจริง ของปีงบประมาณ  2562

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ในข่าย
ต้องชําระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 50,000 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ในข่าย
ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  โดยดูจากรายรับจริง ปีงบ
ประมาณ 2562

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณรายรับรับน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริง ในปีงบ
ประมาณ 2562
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ ตามเกณฑ์ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายต้องชําระค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณรายรับรับเท่ากับปีที่ผ่านมา  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 84,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 84,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  โดยถือเกณฑ์ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้ฝาก
เงินไว้กับธนาคาร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 110,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 6,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,162,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่ากับปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัด
เก็บ  และจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  11:17:14 หน้า : 2/3



ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม  ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรมากกว่าปีที่ผ่านมา เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้สําหรับการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 261,324 0 144,295 256.27 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 21,411 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 21,411 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 43,920 0 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,195,200 1,184,980.64 1,154,640 1,195,200 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 1,533,046.64 1,154,640 1,510,135 1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,808,282.33 1,675,360 1,802,495.6 2,627,940 4.41 % 2,743,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 97,740 83,930 103,240 110,460 -13.36 % 95,700

เงินประจําตําแหน่ง 121,800 119,000 126,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 782,760 770,789.03 783,870 799,800 -1.04 % 791,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000 89,996.56 84,383.25 79,620 20.57 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,906,582.33 2,739,075.59 2,899,988.85 3,743,820 3,853,140

รวมงบบุคลากร 4,786,502.33 4,272,122.23 4,054,628.85 5,253,955 5,733,060

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
อําเภอบ้านนาสาร    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,500 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 40,241.94 72,500 82,500 106,000 13.21 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,445 12,400 11,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 55,186.94 84,900 94,200 137,000 151,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 268,643 316,734.43 395,388.16 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 700,000 42.86 % 1,000,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,971 49,137 60,135 65,000 -53.85 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน

0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 147,647.1 121,124 115,522.6 200,000 -35 % 130,000

โครงการประกวดคําขวัญต่อต้านการ
ทุจริต                                0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 47,808.4 35,430.41 21,102.05 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 474,069.5 522,425.84 592,147.81 1,232,000 1,415,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,217 70,213 79,700.5 100,000 -30 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,100 16,945 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,133 9,872.5 5,200 5,000 -60 % 2,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 549 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,900 0 38,450 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 93,500 134,000 129,900 70,000 0 % 70,000

วัสดุการเกษตร 1,180 21,035 12,015 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,690 8,960 15,480 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,665 43,630 49,595.8 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 19,500 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 229,385 304,655.5 350,390.3 315,000 252,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 114,250.18 124,467.24 96,699.74 150,000 -20 % 120,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,888.49 3,595.51 2,930.74 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,218 12,274 5,527 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744 84,744 84,744 85,000 0 % 85,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 216,100.67 225,080.75 189,901.48 252,000 220,000

รวมงบดําเนินงาน 974,742.11 1,137,062.09 1,226,639.59 1,936,000 2,038,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 87,800

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน 0 64,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก 0 35,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  0 17,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อถังเก็บนํ้า 38,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโพเดี่ยม 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) 860,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 30,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อคูลเลอร์นํ้า (สแตนเลส) 0 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี 0 0 16,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   0 29,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 11,200 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 71,337 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,010,537 150,900 16,900 0 101,800

รวมงบลงทุน 1,010,537 150,900 16,900 0 101,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 18,000 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา 
ประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

0 0 0 0 100 % 3,500

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
บ้าน
นาสารขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์

0 0 0 0 100 % 310,225

อุดหนุนโครงการ 13 ตุลาคม วันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
อําเภอบ้านนาสาร ประจําปีงบประมาณ 
2563

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนโครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหา
ราช ประจําปีงบประมาณ 2563 0 0 0 0 100 % 1,500

อุดหนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี ประจําปีงบ
ประมาณ 2563
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนโครงการพิธีถวายพระพรเนื่อง
ในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี   ประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 0 0 100 % 1,500

อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 0 0 100 % 1,500

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 18,000 0 342,225

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 18,000 0 342,225
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไป 6,791,781.44 5,580,084.32 5,316,168.44 7,189,955 8,215,085

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,105 14,343 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 14,105 14,343 0 23,000 21,000

รวมงบดําเนินงาน 14,105 14,343 0 23,000 21,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 14,105 14,343 0 23,000 21,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 640,849.68 680,700 733,200 1,091,580 3.7 % 1,131,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 7,080 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 134,760 139,560 144,480 150,360 10.57 % 166,260

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 19,860 14,940 10,000 -9.4 % 9,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 848,689.68 882,120 934,620 1,294,940 1,350,280

รวมงบบุคลากร 848,689.68 882,120 934,620 1,294,940 1,350,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 420 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,340 8,400 8,400 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 7,760 8,400 8,400 50,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,500 1,260 1,290 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 47,731 70,000 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 5,650 29,821 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 198,000 48.99 % 295,000

โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ประจําปี 
2559 300 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,230 8,990 1,050 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,680 40,071 50,071 313,000 410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,999.05 19,829.05 26,954.75 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,500 2,500 1,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000 27,100 21,764 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 58,499.05 49,429.05 50,218.75 95,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 81,939.05 97,900.05 108,689.75 458,000 540,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน   0 0 0 7,400 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน 33,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 17,600 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา หรือชนิด Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที

0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 18,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0 0 0 0 100 % 3,200

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  1KVA 0 23,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,000 40,800 0 15,400 63,100

รวมงบลงทุน 51,000 40,800 0 15,400 63,100

รวมงานบริหารงานคลัง 981,628.73 1,020,820.05 1,043,309.75 1,768,340 1,953,380

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,787,515.17 6,615,247.37 6,359,478.19 8,981,295 10,189,465
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์
การบริหารส่วนตําบลเพิ่มพูนทรัพย์  
ประจําปีงบประมาณ  2562                  
 

0 0 0 130,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 140,000 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 140,000 10,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 140,000 10,000

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 453,182.91 473,400 509,060 -4.07 % 488,339

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,960 238,200 242,760 249,000 14.24 % 284,460

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 36,000 36,000 31,260 -13.63 % 27,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,960 727,382.91 752,160 789,320 799,799

รวมงบบุคลากร 12,960 727,382.91 752,160 789,320 799,799
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 -93.33 % 2,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -50 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,400 6,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 3,400 6,800 42,000 13,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 137,000 132,392.26 152,600 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 450,000 -44.44 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,342 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 19,570 108,734 40,000 -25 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562 0 0 0 35,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน 10,585 0 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 0 0 31,262 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   408,369.3 521,400 468,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 372,400 -22.37 % 289,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (สําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)  

0 0 0 129,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 46,330 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังหิน

0 0 0 0 100 % 18,080

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหมืองทวด

0 0 0 0 100 % 20,340

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมือง
ทวด

0 0 0 0 100 % 52,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(สําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังหิน (รายหัว)

0 0 0 0 100 % 47,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,050 6,550 2,600 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 575,346.3 679,912.26 763,796 1,127,930 739,820

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 13,000 -61.54 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,905 9,937.58 6,510 5,000 -60 % 2,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 335,773.42 344,836.8 499,219.64 773,497 -6.35 % 724,400

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 2,000 0 % 2,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 340,678.42 354,774.38 505,729.64 813,497 743,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 41,385.56 39,054.31 41,650.27 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,616.15 2,574.42 2,568 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,298.9 11,299.2 11,299.2 12,000 -50 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,300.61 52,927.93 55,517.47 65,000 59,000

รวมงบดําเนินงาน 971,325.33 1,091,014.57 1,331,843.11 2,048,427 1,555,220

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 3,000

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 0 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อพัดลมฝาผนัง 0 5,988 0 0 0 % 0

ชั้นวางของ 0 0 0 0 100 % 7,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตุู้เย็น 0 13,490 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,478 0 0 28,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 0 6,000 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน  0 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 16,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 35,478 0 0 28,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 972,000 1,018,700 1,111,880 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.)

0 0 0 0 100 % 1,276,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.)  

0 0 0 1,220,900 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 972,000 1,018,700 1,111,880 1,220,900 1,276,000

รวมงบเงินอุดหนุน 972,000 1,018,700 1,111,880 1,220,900 1,276,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,956,285.33 2,872,575.48 3,195,883.11 4,058,647 3,659,019

รวมแผนงานการศึกษา 1,956,285.33 2,872,575.48 3,195,883.11 4,058,647 3,659,019
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

0 0 17,250 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,370 15,120 68,980 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,370 15,120 86,230 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 39,900 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,200 0 38,038.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 20,200 0 77,938.5 0 0

รวมงบดําเนินงาน 43,570 15,120 164,168.5 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 45,000 0 116,650 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 0 116,650 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 0 116,650 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 88,570 15,120 280,818.5 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ 0 0 0 0 100 % 19,050

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0 0 0 30,900 -100 % 0

โครงการส่งเสริมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,900 59,050

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 85,000 -5.88 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 165,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 285,900 199,050

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0 0 0 0 100 % 2,400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 2,400,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,400,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้
ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

0 0 0 6,600 -100 % 0

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้
ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 0 0 6,600 -100 % 0

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 0 0 6,600 -100 % 0

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 0 0 6,600 -100 % 0

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

0 0 0 6,600 -100 % 0

อุดหนุนโครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

0 0 0 6,600 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 1 0 0 0 5,525 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 2 ตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์    อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

0 0 0 5,525 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 3 ตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์   อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 5,525 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4 ตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์   อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 5,525 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5 ตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์   อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

0 0 0 5,525 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 6 ตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 5,525 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 7,875 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 7,875 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 7,875 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 7,875 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 7,875 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 ตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   

0 0 0 7,875 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 405,900 2,599,050
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รวมแผนงานสาธารณสุข 88,570 15,120 280,818.5 405,900 2,599,050

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 281,658.33 285,840 299,520 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 10,274.19 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 342,360 350,640 359,280 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 55,000 60,000 60,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 694,292.52 696,480 718,800 0 0

รวมงบบุคลากร 694,292.52 696,480 718,800 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,450 13,150 14,350 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,660 0 0 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 30,000 33,000 33,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,110 46,150 47,350 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,751 66,000 169,997 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  27,200 4,060 42,044 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 792,630 61,192 158,786 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 903,581 131,252 370,827 0 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,793 12,334 5,014 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,540 110,750 45,720 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 1,710 35,910 12,150 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,950 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 2,000 1,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,800 28,880 9,650 0 0 % 0

วัสดุอื่น 13,243 0 2,996 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 106,086 189,874 80,480 0 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 152,502.5 201,176.59 180,920.55 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 152,502.5 201,176.59 180,920.55 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,206,279.5 568,452.59 679,577.55 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 0 0 4,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน 33,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร     0 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 0 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 6,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย 0 5,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 0 6,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 0 8,750 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 7,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 0 11,600 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 489,590 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 551,640 33,800 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และด้าน
ข้างสํานักงาน 53,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยยาย
จีบ หมู่ที่ 4 398,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบท่อเมนจ่ายนํ้า
ประปา หมู่ที่  2 241,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบท่อเมนจ่ายนํ้า
ประปา หมู่ที่ 1 216,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองช้าง หมู่
ที่ 6 419,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป้าขุ้ม 
หมู่ที่ 3 344,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 133,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 130,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,934,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 1,967,000 551,640 33,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,867,572.02 1,816,572.59 1,432,177.55 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 271,194.71 179,411.18 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 271,194.71 179,411.18 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 271,194.71 179,411.18 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 271,194.71 179,411.18 0 0 0

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 120,000 -6.67 % 112,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000 112,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 122,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 150,000 122,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 30,000 30,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,138,766.73 1,995,983.77 1,432,177.55 180,000 152,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง(ไร้สาย) 0 0 0 0 100 % 448,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 448,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 448,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 0 448,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรไม้ผล
ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์                      

0 0 192,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 14,562 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและร่วมใจแสดงความ
อาลัย ถวายสักการะพระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชของชาวตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
       อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

0 300,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,562 300,000 192,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 14,562 300,000 192,000 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 14,562 300,000 192,000 0 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,562 300,000 192,000 0 448,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริมกีฬา 0 0 19,552 50,000 -20 % 40,000

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ 
ประจําปี 2559 21,267 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ 
ประจําปี 2560                      0 18,157 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 
และกีฬาพื้นบ้านตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
ประจําปี 2558

38,764 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
และกีฬาพื้นบ้านตําบลเพิ่มพูนทรัพย์    
ประจําปี 2560

0 0 69,550 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
และกีฬาพื้นบ้านตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
ครั้งที่ 8 ประจําปี 2561

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
และกีฬาพื้นบ้านตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปี 2559 12,910 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปี 2560 0 12,740 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปี 2561         0 0 6,370 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  11:22:09 หน้า : 24/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2559 22,230 0 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2560 0 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 95,171 55,897 95,472 135,000 155,000

รวมงบดําเนินงาน 95,171 55,897 95,472 135,000 155,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 95,171 55,897 95,472 135,000 155,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนําธรรมะสู่โรงเรียน 0 26,640 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2559 17,900 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2561 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2562            0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2563 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
งานลอยกระทง  ประจําปี 2561           0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
งานลอยกระทง ประจําปี 2558 35,350 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 53,250 46,640 20,000 70,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 53,250 46,640 20,000 70,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 14,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 14,500 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 14,500 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 63,250 61,140 20,000 70,000 20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 158,421 117,037 115,472 205,000 175,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,010,400 1.64 % 1,027,020

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 369,480 6.43 % 393,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 59,820 0 % 59,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,482,700 1,523,080

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,482,700 1,523,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 90,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 220,000 -29.55 % 155,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 750,000 485,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 50,000 180 % 140,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 70,000 100 % 140,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 270,000 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 300,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,410,000 1,260,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน 0 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 0 0 0 70,000 -85.71 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 70,000 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 70,000 27,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,962,700 2,810,080

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  0 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  (แบบลิ้นชัก) 0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9-ลุงเทียน หมู่ที่ 6   0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาแจ๊ก หมู่ที่ 1     0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5     0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง 
ซอยเจ๊ซ้วน  หมู่ที่ 2      

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0 0 80,000 -87.5 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,080,000 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,096,000 10,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 3,096,000 10,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 6,058,700 2,820,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการหนึ่งร้อยต้นกล้า สานสัมพันธ์
เพื่อป่าชุมชน 0 0 0 5,225 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,225 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,225 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 0 5,225 0

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 5,225 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 72,660 78,189 86,261 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 4,438 -19.27 % 3,583

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 3,825,600 3,980,500 4,304,400 11.21 % 4,786,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 676,800 674,400 710,400 20.27 % 854,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

สํารองจ่าย 19,160 232,900 490,000 573,000 -24.87 % 430,508

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000 100,000 70,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 2,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 0 100 % 89,600

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0 0 0 70,000 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
  0 0 0 93,000 -100 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 129,995 144,995 149,995 149,995 0 % 149,995

รวมงบกลาง 321,815 5,058,484 5,451,156 5,965,233 6,446,886

รวมงบกลาง 321,815 5,058,484 5,451,156 5,965,233 6,446,886

รวมงบกลาง 321,815 5,058,484 5,451,156 5,965,233 6,446,886

รวมแผนงานงบกลาง 321,815 5,058,484 5,451,156 5,965,233 6,446,886

รวมทุกแผนงาน 14,465,935.23 16,974,447.62 17,026,985.35 26,000,000 26,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย

อําเภอ บานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,215,085 บาท

งบบุคลากร รวม 5,733,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000
  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  10  อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  864,600  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 7)
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,853,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,743,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  8  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  8
  อัตรา  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) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน  1 ตําแหนง
(8) นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง  ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(2)เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานธุรการ ในอัตราเดือนละ 555
 บาท จํานวน 12 เดือน 6,660 บาท
(3) เงินเพิ่ม พ.ส.ร. ในอัตราเดือนละ 420  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  5,040 บาท
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  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  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 791,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจาง  จํานวน 7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  791,520  โดยจายใหกับพนักงาน
จาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  2  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน 2 ตําแหนง
(4) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 96,000  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดัง
นี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
     - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   จํานวน  2,000  บาท  12 เดือน  เป็น
เงิน 24,000  บาท
(2) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต)  2  ตําแหนง 
     - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  1,000 บาท  12  เดือน  เป็น
เงิน  24,000  บาท  
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  2  ตําแหนง
     - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1,000  บาท  12  เดือน  เป็น
เงิน  24,000  บาท  
(3) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 2 ตําแหนง
     - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  1,000 บาท  12  เดือน  เป็น
เงิน  24,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,038,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
-คาตอบแทน อปพร.
- คาตอบแทนเจาหนาที่สําหรับดําเนินการสอบ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมา
เก็บขนขยะมูลฝอย  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ(แมบานทําความสะอาด,ยามรักษาความ
ปลอดภัย,) หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
-คาติดตั้งไฟฟา
(1)คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟา
(2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมคาธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟาภายสํานักงาน การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขต
ไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ
-  คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  10,000
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  บาท  ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดราย
รับจริง  24,964,619.84 บาท  คํานวณไดดัง
นี้   24,964,619.84 x  1/100  =  249,646.20  บาท  ใหเบิกจายไดในภาย
ในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใชหลักฐานการจาย
เงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  5,000  บาท  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวม
อยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน 15,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลา  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ
  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา  ตาม
ความจํา เป็น  หรือคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
1. เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ ชาวตาง
ประเทศและคูสมรสที่เดินทางเขามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม
เกิน 300 บาท
3. คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุเสาวรีย ครั้งละ
ไมเกิน 1,000 บาท
4. คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวง
มาลา และพานประดับพุมดอกไม
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก  ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ
.ศ. 2554
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
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โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลเพิ่มพูนทรัพย  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึง
สิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง  โดยจายเป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร   คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
  กรกฎาคม 2561  เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อ
เป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 142  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 252,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
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1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:24 หนา : 19/135



โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
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โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตาฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
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ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:24 หนา : 25/135



วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส
 ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผา
พลาสติก หนากากปองกันแกสพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
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 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงางานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
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ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน  หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น         (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 101,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 87,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 13,000 บีทียู จําวน  1  เครื่องละ 23,000 บาท  เป็น
เงิน  23,000  บาท  และขนาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 24,000
 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน  64,800.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561  ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู และขนาด  24,000 บีทียู
แบบแยกสวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000
 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ
ที่มีค่ําประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงค่ําติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- สําหรับหองนายก อบต. ขนาด 13,000 บีทียู  ขนาด 24,000 บีที
ยู  จํานวน 2 ตัวสําหรับหองประชุม จํานวน 2 ตัว
-ฐานอํานาจหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
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-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 148  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 8,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโตะหมูบูชา   จํานวน  1  ชุด   โดยมีคุณลักษณะ
-ทําดวยไมสัก เป็นโตะหมูบูชา  จํานวน 7 ตัว ความกวางตัวละ  7 นิ้ว
- มีฐานรองโตะหมู
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากขนาดที่กําหนดไมปรากฎอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 149  ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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จัดซื้อโพเดี่ยม จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโพเดี่ยม  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
เป็นแทนบรรยายทําจากไมแท ขนาดแทนดานบน 40x60 ซม. ความสูงของ
แทนไมนอยกวา 115 ซม.  
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากขนาดที่กําหนดไมปรากฎอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 149  ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 342,225 บาท
เงินอุดหนุน รวม 342,225 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56  ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58  ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบาน
นาสารขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย

จํานวน 310,225 บาท

-เพื่ออุดหนุนเงินใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานนาสาร ตามรายการแจง
คาใชจายการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานนาสาร ที่ มท 5311.18/บนส
.221/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
ลักษณะงานกอสรางระบบไฟฟาที่ทําการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการ 
–แผนกแรงสูงภายนอก เป็นงานติดตั้งแรงสูง(ภายนอก),งานรื้อถอนแรงสูง(ภาย
นอก)
-แผนกรื้อถอนแรงสูง(ภายใน)-ติดตั้งหมอแปลง ระบบ 3 เฟส 33,000-
400/230 โวลท ขนาด 100 KVA จํานวน 1 เครื่อง -คาธรรมเนียมตอไฟ-คา
ตรวจสอบอุปกรณภายใน
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:24 หนา : 38/135



อุดหนุนโครงการ 13 ตุลาคม วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อําเภอบานนาสาร ประจําปีงบประมาณ 
2563

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57  ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ 2563
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 55  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคลายวันประสูติ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี   ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58  ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพอแหงชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 1,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร 
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57  ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 21,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 21,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 21,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาเลมหนังสือ   คาจาง
เหมาบริการ คาติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณ โดยจายเป็นคาจาง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หนวยสํารวจประชาชน  เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่
มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย   คาจางจัด
เก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติ  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  1,500  บาท  ให
ตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผูอุทิศให  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดรายรับ
จริง  22,120,653.64 บาท  คํานวณไดดัง
นี้   22,120,653.64 x  1/100  =  221,206.54  บาท  ใหเบิกจายไดในภาย
ในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใชหลักฐานการจาย
เงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
จํานวน  1,500  บาท  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยู
ในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคา
รับรอง  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,953,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,350,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,350,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,131,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน อบต.ที่มีสิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ  จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 166,260 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 9,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
     - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   จํานวน 755  บาท  12 เดือน  เป็น
เงิน 9,060  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  10,000  บาท   ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  5,000  บาท  ให
ตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผูอุทิศให  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดรายรับ
จริง  22,120,653.64 บาท  คํานวณไดดัง
นี้   22,120,653.64 x  1/100  =  221,206.54  บาท  ใหเบิกจายไดในภาย
ในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใชหลักฐานการจาย
เงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 295,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  จะดําเนินการจัดทําใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององคการบริหาร
สวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  โดยจายเป็น  คาจางพนักงาน  คาวัสดุ  คาใชสอย
อื่น ๆ คาตอบแทน  คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 59 ลําดับที่ 2 
(กองคลัง)

โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดเก็บภาษี โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับ คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 59 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  โตะ  ตู เกาอี้  รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 1กช-9925
   สุราษฎรธานี  ฯลฯ  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:24 หนา : 56/135



 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
 (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ สําหรับรถจักรยานยนต  หมายเลข
ทะเบียน 1กช-9925 สุราษฎรธานีฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
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บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 63,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว

จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มี
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ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา 2GB  หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2GB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hand Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120GB 
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 ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
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 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 151 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจาก (กองคลัง)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หนา/นาที

จํานวน 7,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา หรือ
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย (Wi-Fi) ได
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legal และ  Custom
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 153 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจาก (กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4Core) จํานวน 1
 หนวย มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 48 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 150 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจาก (กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 3,200 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป           ราคา 3,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 151 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจาก (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  ที่ดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใช
จายของอาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,659,019 บาท

งบบุคลากร รวม 799,799 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 799,799 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 488,339 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2
  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
(1) ครูผูดูแลเด็ก    จํานวน  2  ตําแหนง
-เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 284,460 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2   อัตรา  จํานวน  12  เดือน ใน
สวนของพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น จัดสรรใหเดือนละ 9,400 บาท/12 เดือน  เป็นเงิน 112,800 บาท ในสวน
ของการเลื่อนคาตอบแทน อบต.เพิมพูนทรัพย ไดสมทบเดือนละ 2,700
 บาท/12 เดือน เป็นเงิน  32,400 บาท   โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูมีทักษะ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป    จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป    จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,555,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จาง ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ
.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 739,820 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)   คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ (แมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง) หรือคา
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติด
ตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:24 หนา : 71/135



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  2,000  บาท  ให
ตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผูอุทิศให  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2560   มียอดรายรับ
จริง  22,120,653.64 บาท  คํานวณไดดัง
นี้   22,120,653.64 x  1/100  =  221,206.54  บาท  ใหเบิกจายไดในภาย
ในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใชหลักฐานการจาย
เงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
ขอ (1)  ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของครู และผู
ดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 289,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
อาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย  จํานวน  2  แหง
1)โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมือง
ทวด ประจําปีงบประมาณ 2563 อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน  245
  วัน   เป็นเงิน  151,900  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 134  ลําดับที่ 39
2)โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
หิน ประจําปีงบประมาณ 2563  อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน  จํานวน  245
  วัน   เป็นเงิน  137,200  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หนา 135  ลําดับที่ 40)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
 (สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังหิน

จํานวน 18,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 16 คน  เป็นเงิน 3,200
  บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 16 คน   เป็น
เงิน 3,200  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 16 คน   เป็น
เงิน 4,800  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 16 คน   เป็น
เงิน 6,880  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 133 ลําดับที่ 37
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:24 หนา : 74/135



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหมืองทวด

จํานวน 20,340 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมืองทวด สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 18 คน  เป็นเงิน 3,400
  บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 18 คน   เป็น
เงิน 3,400  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 18 คน   เป็น
เงิน 5,100  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 18 คน   เป็น
เงิน 7,310  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 133 ลําดับที่ 38
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมือง
ทวด

จํานวน 52,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอนรายหัว)  เด็กอายุ 2-5 ปี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมือง
ทวด  จํานวน 31  คน  อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 52,700 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนา 132 ลําดับที่ 36
 (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(สําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน (รายหัว)

จํานวน 47,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอนรายหัว)  เด็กอายุ 2-5 ปี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
หิน  จํานวน 28  คน  อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 47,600 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนา 136 ลําดับที่ 42
 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 743,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
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ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
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ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 724,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย  จํานวน 2 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหมืองทวดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหิน  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 113,056  บาท  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
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ประมาณ พ.ศ. 2562
(2)  อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  611,268  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  3  แหง  โรงเรียนบานเหมืองทวด,โรงเรียน
บานวังหิน,โรงเรียนบานกอบแกบ  จํานวน  260  วัน  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 135  ลําดับที่  41 
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
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ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมตาง ๆ
  คอน  คีม ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลาง
มือ   ราดพาดผา  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เคียว  สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดิน
ระหวางดิน  เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย  ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุ
สัตวปีกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก  ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  (สํานัก
ปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 59,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  โดยจายเป็นคาไฟฟา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย   ทั้ง 2
 แหง  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น          (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 3,000 บาท

-จัดซื้อเกาอี้หนังสีดํา จํานวน 2 ตัว 
คุิณลักษณะ 
-มีที่วางแขน  บุฟองน้ํา ปรับประดับ มีลอ  ความสูงไมนอยกวา 83
 ซม.  กวาง 50 ซม. จํานวน 2 ตัว
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 166 ลําดับที่ 33
(สํานักปลัด)
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จัดซื้อโตะเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

จัดซื้อโตะเหล็ก  จํานวน 2 ตัว  
คุณลักษณะ 
-ขนาดกวางไมนอยกวา  107.7 ซม. สูงขนาดไมนอยกวา 75 ซม. จํานวน 2
 โตะ
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
-ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 166 ลําดับที่ 32
(สํานักปลัด)
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ชั้นวางของ จํานวน 7,000 บาท

จัดซื้อขั้นวางที่นอนไมสําหรับเด็กปฐมวัย 3 ชอง จํานวน 1
 รายการ คุณลักษณะ
- ขนาดกวางไมนอยกวา 40 ซม. สูงไมนอยกวา 85 ซม. จํานวน 15 ตัว 
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 166 ลําดับที่ 30
(สํานักปลัด)
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ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 8,000 บาท

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู 
 คุณลักษณะ
-ขนาดกวางไมนอยกวา 118.4 ซม ลึกไมนอยกวา 40.5 ซม. สูงไมนอย
กวา 87.5 ซม. จํานวน 2 ตู
จัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
-ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 166  ลําดับที่ 31 
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 1,276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.)  อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 1,276,000  บาท 
-อุดหนุนโรงเรียนบานเหมืองทวด เด็กนักเรียน 140 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  560,000.-บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบานกอบแกบ  เด็กนักเรียน   55 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  220,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบานวังหิน  เด็กนักเรียน  124  คน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน  จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน 496,000.-บาท 
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 132  ลําดับที่  35
(สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,599,050 บาท

งบดําเนินงาน รวม 199,050 บาท
ค่าใช้สอย รวม 59,050 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ(คาสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมี
เจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงหลักฐานสํารวจให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตัวละ 6 บาทตอปี (ซีดีบันทึกขอมูลที่สํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว  โดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง  (ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6        พ.ศ. 2552 
2) หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2071  ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลเพิ่มพูนทรัพย จํานวน 19,050 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสุนัข จํานวน 600 ตัว คาจางเหมาสํารวจขอมูล
สุนัขและแมว จํานวน 600  ตัว ตัวละ 3 บาท คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา พรอมอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175  ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสิรมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562   
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  หนาที่ 108  ลําดับที่  7
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เชน เครื่องพนหมอก
ควัน  รถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎรธานี ฯลฯ   ใหจายจาก
คาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
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ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา หมอ
ไฟฟา รวมถึงหอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
มอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:25 หนา : 98/135



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ สําหรับรถบรรทุก 6 ลอ หมายเลข
ทะเบียน 81-5795  สุราษฎรธานี  และอื่น ๆ ที่ใชในราชการ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่
วางกรวยแกว  กระบอกตวง   เบาหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคน
ไข  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  สําลีและผาพันแผล   เวชภัณฑ  แอลกอฮอล   ฟิลมเอกซเรย   เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน   น้ํายาตาง ๆ   เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแกว  ลวด
เชื่อมเงิน   ถุงมือ   กระดาษกรอง  จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย   หลอดเอกซเรย ฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
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-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
 -แบบอัดทาย  คุณลักษณะ
 (1)ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลบ.ม. และสามารถ
รับน้ําหนักมูลฝอยไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม
(2)ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอยกวา 4.50
  มิลลิเมตร
(3)น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(4)ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอย
กวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
(5)มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561 
-ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 165  ลําดับที่ 29
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 122,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัย,เจาหนาที่รักษาความสะอาดคายลูกเสือ-บอน้ํา
รอน หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:25 หนา : 103/135



2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส
 ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผา
พลาสติก หนากากปองกันแกสพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(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 คาระวางบรรทุก คา
เชาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คา
ติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 448,500 บาท

งบลงทุน รวม 448,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 448,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง(ไรสาย) จํานวน 448,500 บาท
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จัดซื้อเครื่องขยายเสียง(ระบบไรสาย) หมูที่ 3  จํานวน  1  ชุด  พรอมติด
ตั้ง  ประกอบดวย
1.ชุดเครื่องสงแบบ MULTI FUNCTION
 รวมการใชงานไวในเครื่องเดียวกัน  จํานวน  1  เครื่อง  ประกอบดวย
1.1เครื่องสง (ตัวแม) ระบบสงคลื่น (Modulation Method) ในรูปแบบผสม
สัญญาณมีภาคสงความถี่ 420.200 MHZ กําลังสง 10 วัตต ในระบบ FM มี
ระบบควบคุมลูกขายที่สามารถรองรับ ลูกขายได 256 กลุม สามารถ
เปิด/ปิด, เรงเสียงเบาเสียง ไดโดยอิสระไดทุกจุด แบบปองกันการ
รบกวน โดยอยูในเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหใช
1.2การเขารหัส (CODE) FSK DCX.PRO/DTMF 
1.3ปรับกําลังสงได 1W/2W/5W/10W-มีระบบปรับแตงเสียงทุมกลางแหลม
ในระบบ DIGITAL 3 ระดับ โดยแยกอิสระ 8 ชองสัญญาณ
1.4การควบคุมการทํางานของเครื่องทั้งหมด  เป็นระบบสัมผัส  โดยมีหนา
จอแสดงผลเป็น LCD ขนาด 7 นิ้ว ทํางานดวยระบบสัมผัส (TOUCH SCEEN) 
แสดงผลแบบ MULTI FUNCTION
1.5ใชไฟขนาด 230 VAC 50 HZ
1.6ชุดจายไฟใหภาคควบคุมการออกอากาศและภาคสง
1.7ชุดควบคุมการออกอากาศหลัก
1.8ชุดเครื่องรับวิทยุ FM ระบบดิจิตอล
1.9ชุดเครื่องเลน CD, MP3, ระบบดิจิตอล
(ตอ)
1.10USB THUMB BUIVE
1.11ชุดสั่งการทางโทรศัพท  (TELEPHONE HYBRID)
1.12ชุดเครื่องสัญญาณเตือนภัย  (EMERGENCY ALARM SYSTEM)
1.13ชุดตั้งเวลาปิด/เปิดอัตโนมัติ
1.14ชุดปรับแตงเสียง
1.15ฟังกชั่นทุกชุดสามารถ แสดงผลทางหนาจอ LCD ขนาด 7
 นิ้ว แบบ TOUCH SCREEN
1.16หูฟังแบบครอบศีรษะ  จํานวน  1  อัน
1.17แผงสายอากาศเครื่องสง  จํานวน  1  ตัน
1.18สายนําสัญญาณ 10 DFB (ความยาวตามความเหมาะสม) พรอมขอตอ
สาย จํานวน 1 ชุด
1.19ไมโครโฟนชนิดไดนามิคพรอมขาตั้ง  จํานวน  1  ชุด
1.20ลําโพงมอนิเตอร  จํานวน  1  ชุด
1.21จอมอนิเตอร LED ขนาด  19  นิ้ว
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1.22โตะวางอุปกรณพรอมเกาอี้  จํานวน  1  ชุด
2.ชุดเครื่องรับ (ลูกขาย) ระบบ UHF 420.200 MHz. (MAIN FUNCTION) มี
ซีนยางกันน้ําไดรอยเปอรเซ็นต จํานวน 4 เครื่อง
2.1เสาอากาศภาครับ  ขนาด 3E พรอมเสาอากาศ RG-58  จํานวน  1  ชุด
2.2ลําโพงฮอรน  แบบกลม  15  นิ้ว  กําลังขับ  60  วัตต  จํานวน  2  ตัว
2.3แผน  PVC  สําหรับติดยึดเครื่องรับพรอมขายึดเสาอากาศ
ภาครับ  จํานวน  1  ชุด
2.4เบรกเกอร  ขนาด  10  แอมป  พรอมกลองกันน้ํา  จํานวน  1  ชุด  เป็น
กลองโลหะฉีดขึ้นรูปมียางโอริงปองกันน้ํา  และความชื้นได
2.5ความถี่ 420.200 MHZ. ตามเงื่อนไขคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติอนุญาตใหใช
2.6รูปแบบผสมสัญญาณแบบ FM (Modulation Method) เขา
รหัส (CODE) FSK DCS.PRO DTMF ) ความไวของภาครับที่  -120 dbm  
ขยายเสียงเป็นระบบ DIGITAL CLASS D  ประหยัดพลังงาน
2.7ชุดจายไฟใหภาคควบคุมการออกอากาศใชไฟฟา 220 VAC 50 HZ
2.8ไดรับรองตามมาตรฐาน FCC, CE หรือไดรับรองตามมาตรฐานสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)
2.9ควบคุมปรับความดังของเสียงและเปลี่ยน  กลุม  โซน  ไดจากรีโมท
คอนโทรล  เปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟเลี้ยงเขามาภายหลังไฟ
ดับ  และเครื่องสงยังทํางานคางอยู  (จําสถานะดังเดิมไดแมไฟดับ)
3.เสาทารวเวอร  (เสาสงสัญญาณตัวแม)  ใชเหล็กกลมซุปกัลฟวาไนซ  สําหรับ
ติดตั้งสายอากาศสงออกอากาศความสูง 21 เมตร คุณลักษณะทั่วไปของตัวเสา
3.1เป็นเสาอากาศรับ – สง สัญญาณวิทยุสื่อสารแบบ TOWER 
ชนิด Guyed Mast  โครงสรางเหล็กสามเหลี่ยม
3.2ขนาดหนากวาง 12 นิ้ว มีสายสเตอยยึด 3 ดาม, โครงสรางเสาอากาศเป็น
ทอเหล็กประกบกันเป็นสามเหลี่ยมดานเทาขนาด  ยาวทอนละ 3 เมตร  ความ
สูงของเสาเมื่อประกอบแลวสูง  21  เมตร  สามารถทนแรงลมได  60  กม
.ตอ ชม.
3.3หนากวางของตัว Tower แตละดานกวาง 12 นิ้ว ทั้ง 3 ดาน ตอกันทอน
ละ 3 เมตร   จํานวน 7 ทอน (21 เมตร) โครงเหล็กเสา (Tower) ทําจากเหล็ก
ผสม Carbon ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3/4 นิ้ว ความหนา 2.03 มม
. ซุป Galbanized กันสนิมสลิงเป็นแบบทนแรงดึงสูงชุบกันสนิม  ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 2 มม. ขึง 2 ชั้นตลอดตัว Tower ทั้ง 3 มุม  มือ
เสือ (Equalizer plate)  เป็นเหล็กชุบกันสนิมความหนา 12 มม. เจาะรู
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จํานวน 2 รู เพื่อยึดสลิงสมอบกเป็นเหล็กดันเสนผาศูนยกลาง 25 มม. ยาว 1.2
 เมตร ชุบ Galvanized กันสนิม
3.4โครงเสาเหล็ก ทาสีขาว และสีสม ตามกฎของกรมการบินพาณิชยใน
สังกัด กระทรวงคมนาคมเป็นสีน้ําชนิดทาเสาอากาศวิทยุ  เมื่อประกอบเป็น
เสาสูงจะมีสีขาวสลับสีสมโดยชวงยอดเสา  เป็นสีสม พรอมติดตั้งปายประชา
สัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบล.เพิ่มพูนทรัพย กําหนด
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 154  ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายสําหรับการสงเสริมกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมการกีฬาในกิจกรรมตาง ๆ  ใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเพิ่มพูนทรัพย  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางที่ปฏิบัติราชการ
ในองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพยที่ไดเขารวมการแขงขันกีฬา
 โดยปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา 130 ลําดับที่  32
(สํานักปลัด)
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โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบานตําบลเพิ่มพูนทรัพย
ประจําปี 2562

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา  เชน  คาชุดกีฬา ในอัตราชุด
ละไมเกิน  200 บาท  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราคนละไมเกิน 50
/วัน   คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกินคนละ 100
  บาทตอวันคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจค
เตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง จัดสถาน
ที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟา  น้ําประปา   คาเชาหรือคา
เตรียมสนามการแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คาตอบแทนเจาหนาที่ประจํา
สนาม   คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  คาจัดทําปายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร  คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน  เงินหรือ
ของรางวัล ใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ 30  คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดพิธี
เปิด-ปิดการแขงขันกีฬา  ริ้วขบวน   คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ   และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา 129  ลําดับที่  29
(สํานักปลัด)  
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  เชน คาใชจาย
สําหรับผูควบคุม หรือผูฝึกสอนที่เป็นเจาหนาที่ของรัฐ  คาอุปกรณการกีฬา คา
ชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทาของผูควบคุมหรือผูฝึกสอนและนัก
กีฬา  และคาใชจายอื่น ๆ ที่ใชในการแขงขันกีฬา  ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป็น
และประหยัด
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  หนา 129 ลําดับที่ 30  
 (สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําปี 2563 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําปี 2563  เป็นคาใชจายในทางพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่
ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมกิจกรรม  คาสถานที่จัดงาน  คาเชาเครื่อง
เสียง เต็นท เวที   คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่  คาจางเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน  
- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา  104  ลําดับที่ 2
   (สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,810,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,523,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,523,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,027,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  3  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน อบต.ที่มีสิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ  จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 393,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  3  อัตรา (พนักงานจางตาม
ภารกิจ)  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 59,820 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  3
    อัตรา จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1)พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  และอื่น ๆ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชาง) 

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:25 หนา : 117/135



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  โตะ  ตู  เกาอี้  รถกระเชาหมายเลขทะเบียน ฆข 3 สุราษฎร
ธานี  ฯลฯ  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น

วันที่พิมพ : 27/9/2562  12:22:25 หนา : 119/135



เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปาย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
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วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
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วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
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3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมตาง ๆ
  คอน  คีม ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถสวม  อางลาง
มือ   ราดพาดผา  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูนขาว ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
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 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ สําหรับรถกระเชา บรรทุก 6
 ลอ หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎรธานี  และอื่น ๆ ที่ใชใน
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ราชการ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
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-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสวนสาธารณะ (คายลูกเสือบอน้ํารอน) อาคารสถานที่
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน จํานวน 17,000 บาท
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จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน  จํานวน  2 ตัว คุณลักษณะ 
ปั๊มเคมี,ปั๊มคลอรีน 0.04-3.8 ลิตร/ชั่วโมง แรง
ดัน 110Psi (7.6 Bar) –Model P+053-728 NI
-อัตราการไหล 0.01-1.0 GPHZo.04-3.8/L/H
-ปุมปรับ 1 ปุม สําหรับปรับ Stroke ของการฉีด
-หัวฉีดมีวาลวปองกันการไหลยอนกลับ
-อุณหภูมิของเหลวไมเกิน 45 องศา C
-ความสูงของการดูด 1.5 เมตร
-แรงดันสูงสุด 110 Psi หรือ 7.6 Bar
-ใชไฟ 220-240 V 0.34 A
-ทนตอกรดดางและสารเคมี
-ผานการตรวจสอบ NSF
-ครบชุดรวมถัง
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
-ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 168 ลําดับที่ 36
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงาน สําหรับเอกชน  นิติบุคคล บุคคลภาย
นอกหรือผูที่รองขอใหรับรองแบบเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองชาง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามแบบสัญญาแบบปรับราคา
ได (K)  ในงานและโครงการเพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางานตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได
(กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,446,886 บาท

งบกลาง รวม 6,446,886 บาท
งบกลาง รวม 6,446,886 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,583 บาท

-เพื่อนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในัอตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี สําหรับเงินสมทบประจําปี 2563 คํานวณจากคาจาง
ตั้งแตวันที่มีหนาที่จายเงินสมทบ (ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2562-31
 ธันวาคม 2562)
-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 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
(กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,786,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบ
ถวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปี ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อฯ
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 105  ลําดับที่  3
   (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 854,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการ
คนละ 800 บาทตอเดือน ใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
-ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 105  ลําดับที่  4
   (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส จํานวน 5 คน  สําหรับการสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใหแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับ
เบี้ยยังชีพ  ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 106  ลําดับที่  5
   (สํานักปลัด)

สํารองจาย จํานวน 430,508 บาท

-เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  ซึ่ง
ไมสามารถคาดการณลวงหนาได  เชน การเกิดสาธารณภัยตาง ๆ
 อุทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย ภัยแลง  ภัยหนาว หมอกควัน   โรคติดตอ   โรค
ระบาดฯลฯ 
 -ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6885 ลง
วันที่ 1 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 2,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร  ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  ปายจราจร  กระจกโคงจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผง
กั้นจราจร  แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็วรถ เป็นตน
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 89,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง เพื่อสงเป็น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 พรอมหักคาตอบแทนของ
พนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-ปฏิบัติตามหนังสือ ที่เกี่ยวของดังนี้
-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 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  ไมนอยกวา รอย
ละ 40   ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  
-ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หนา 105  ลําดับที่   2    
 (สํานักปลัด)
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพิ่มพูนทรัพย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพิ่มพูนทรัพย  
-ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27
 กุมภาพันธ 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 149,995 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.) ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยก
เวนพันธบัตร  เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
-ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561
(กองคลัง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 2,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 89,600

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
เพิ่มพูนทรัพย์

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,786,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 3,583

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

149,995

สํารองจ่าย 430,508

เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 393,240 284,460

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 2,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 89,600

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

70,000

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
เพิ่มพูนทรัพย์

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,786,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 3,583

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

149,995

สํารองจ่าย 430,508

เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 957,780 1,635,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 96,700 97,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 59,820 27,000

เงินเดือนพนักงาน 1,027,020 488,339

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 2,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 1,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 155,000 142,000 10,000 250,000

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่ง
เสริมกีฬา 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 105,060 191,880

เงินเดือนพนักงาน 3,875,880 5,391,239

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 62,000

ค่าเช่าบ้าน 130,000 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 6,000 12,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,015,000 1,572,000

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 36,000 38,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่ง
เสริมกีฬา 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีและ
กีฬาพื้นบ้านตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์ประจําปี 
2562

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

19,050

โครงการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่
โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
อาหารกลางวัน)

289,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังหิน

18,080

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเหมืองทวด

20,340
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีและ
กีฬาพื้นบ้านตําบลเพิ่ม
พูนทรัพย์ประจําปี 
2562

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

295,000 295,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์

19,050

โครงการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่ 5,000 5,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่า
อาหารกลางวัน)

289,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังหิน

18,080

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเหมืองทวด

20,340
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหมืองทวด

52,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน (รายหัว)

47,600

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2563

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 724,400

วัสดุการเกษตร 10,000 2,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 6,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหมืองทวด

52,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
หิน (รายหัว)

47,600

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2563

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 112,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 24,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 724,400

วัสดุการเกษตร 10,000 22,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 155,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 133,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 85,000 91,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 3,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 10,000

จัดซื้อโพเดี่ยม

ชั้นวางของ 7,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา หรือชนิด 
Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง(ไร้สาย) 448,500

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 8,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 3,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ 87,800 87,800

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,000 8,000

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 10,000

จัดซื้อโพเดี่ยม 6,000 6,000

ชั้นวางของ 7,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา หรือชนิด 
Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที

7,900 7,900

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000 30,000

จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์ 3,200 3,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง(ไร้สาย) 448,500

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน 17,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและควบ
คุมงาน 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุ 
68 พรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี
หลวง ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้าน
นาสารขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปั๊มคลอรีน 17,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและควบ
คุมงาน 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุ 
68 พรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

8,000 8,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี
หลวง ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

3,500 3,500

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้าน
นาสารขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพิ่มพูน
ทรัพย์

310,225 310,225
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ 13 
ตุลาคม วันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร อําเภอ
บ้านนาสาร ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

อุดหนุนโครงการ 23 
ตุลาคม วันปิยมหาราช 
ประจําปีงบประมาณ 
2563
อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี 
ประจําปีงบประมาณ 
2563
อําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุดหนุนโครงการพิธี
ถวายพระพรเนื่องใน
วโรกาส วันคล้ายวัน
ประสูติศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี   ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

อุดหนุนโครงการวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ หรือวันพ่อแห่ง
ชาติ
ประจําปีงบประมาณ 
2563
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ 13 
ตุลาคม วันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร อําเภอ
บ้านนาสาร ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

8,000 8,000

อุดหนุนโครงการ 23 
ตุลาคม วันปิยมหาราช 
ประจําปีงบประมาณ 
2563

1,500 1,500

อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี 
ประจําปีงบประมาณ 
2563
อําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8,000 8,000

อุดหนุนโครงการพิธี
ถวายพระพรเนื่องใน
วโรกาส วันคล้ายวัน
ประสูติศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี   ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

1,500 1,500

อุดหนุนโครงการวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ หรือวันพ่อแห่ง
ชาติ
ประจําปีงบประมาณ 
2563

1,500 1,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

1,276,000

รวม 6,446,886 2,820,080 175,000 448,500 152,000 2,599,050 3,659,019 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

1,276,000

รวม 10,189,465 26,500,000
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