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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี 
อ าเภอ ค าม่วง   จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งส้ิน 48,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี จัดสรรและ             
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป       รวม 14,155,940 บาท 
   งบบุคลากร       รวม 10,565,940 บาท   
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม   2,657,520 บาท 
       เงินเดือนนายก/รองนายก     จ านวน     514,080 บาท    

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง          
แยกรายละเอียดดงัน้ี  

(1) เงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ 20,400 บาท จ านวน  12  เดือน 
(2) เงินเดือนรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ 11,220 บาท/คน   

จ านวน  2  คน  จ  านวน  12 เดือน 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2554 เร่ือง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา    
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เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน 42,120 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554  แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แยกรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ 1,750 บาท  
จ านวน  12  เดือน 

(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ 880  
บาท/คน  จ านวน  2  คน  จ  านวน  12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัท่ี 
30 กนัยายน  2554   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จ านวน 42,120 บาท    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557   และหนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แยกรายละเอียดดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ 1,750 บาท จ านวน  12  เดือน 
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ 880 บาท/คน  จ  านวน  2  คน  
จ านวน  12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองนายก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554           
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2   พ.ศ. 2557 
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2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัท่ี   
30  กนัยายน  2554  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 172,800  บาท    

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557  และหนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แยกรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  1  อตัรา ในอตัราเดือน 
ละ 7,200 บาท  จ านวน  12  เดือน 

(2) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อตัรา ในอตัราเดือนละ 
7,200 บาท จ านวน  12  เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557)  

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัท่ี  30 
กนัยายน  2554      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,886,400  บาท      
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์าร 

บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554           
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557)  และหนงัสือสั่งการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แยกรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  1  อตัรา ในอตัราเดือน 
ละ 11,220 บาท  จ านวน  12  เดือน 
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(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน 1  อตัรา ในอตัรา 
เดือนละ 9,180 บาท  จ านวน  12  เดือน 

(3) ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  18  อตัรา ในอตัรา 
เดือนละ  7,200 บาท จ านวน 12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557)  

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัท่ี  30 
กนัยายน  2554    

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 7,908,420  บาท  
เงินเดือนพนกังาน      จ านวน 4,556,840  บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน และ 

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนกังานส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล 
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2559 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 จ านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวจ้  านวน 12 เดือน 
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เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน 90,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผูด้  ารงต าแหน่งวิชาการ บริหาร อ านวยการ 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2558. แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2559 และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงั
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน ดงัน้ี 
   (1) ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอตัราเดือนละ  4,000  บาท  จ านวน 12  เดือน     เป็น
เงิน  48,000  บาท    

(2) หวัหนา้ส านกัปลดั  ในอตัราเดือนละ  3,500  บาท  จ  านวน 12 เดือน  เป็นเงิน    
42,000  บาท   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวจ้  านวน 12 เดือน         

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง     จ านวน 3,013,096  บาท     
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตาม 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้ลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)    ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  จ  านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

ค่าจา้งและการใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4)    ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
3)หนงัสือส านกังาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2558  เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน 248,484  บาท     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง ตามพระราชบญัญติัระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้ลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2558 จ านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือ ส านกังาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั 

หลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ 
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ  
     งบด าเนินงาน       รวม 3,446,000  บาท    

ค่าตอบแทน      รวม    535,000  บาท     
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  จ านวน       5,000  บาท     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ท่ีปฏิบติังานตามหนา้ท่ีปกติโดยลกัษณะ 
งานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบติังานในท่ีตั้งส านกังานและไดป้ฏิบติังานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านกังานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ ง
ส านกังาน หรือโดยลกัษณะงานปกติตอ้งปฏิบติังานในลกัษณะเป็นผลดัหรือกะและไดป้ฏิบติังานนั้นนอกผลดั
หรือกะของตนและให้มายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดว้ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 

ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี  17 

พฤศจิกายน  2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบา้น      จ านวน 400,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 4 
พ.ศ. 2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือหนงัสือสั่งการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4)      
พ.ศ. 2562 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559   
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 0679 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์  2561   
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถ่ินเข้าพักอาศัยในท่ีพกัขององค์กรปกครอง       
ส่วนทอ้งถ่ิน 

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 2744  ลงวนัท่ี 12 สิงหาคม  2547   
เร่ือง สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้นตามค าร้องขอของตนเอง 

5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3360 ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2547   
เร่ือง สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้นตามค าร้องขอของตนเอง    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน 130,000  บาท 
   - เพื่ อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่   ผู ้บ ริหาร พนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจา้งประจ า ท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 และหนงัสือกรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัท่ี 
28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0809.3/ว 1013 ลงวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงิน สวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนงัสือสั่งการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังาน 

ส่วนทอ้งถ่ิน 2541 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง   (ฉบบัท่ี 3)  
4) หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257      ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 

เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
5) หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 22 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
6) หนงัสือกรมบญัชีกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัท่ี 18  กุมภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง การเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522  ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  

เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
8) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั 

การศึกษาบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศ ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2542 
9) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4188  ลงวนัท่ี 9  ธนัวาคม  2548   

เร่ือง แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิการเบิกเงินสวสัดิการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน    
ค่าใช้สอย      รวม 2,085,000  บาท 

  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
     ค่าก าจดัส่ิงปฏิกูล     จ านวน       5,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ อาทิเช่น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกูล  เป็นไปตาม 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556      
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี  มท 0808.2/ว 7120 ลงว ัน ท่ี  9 ธันวาคม 2559                  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี     มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ค่าจา้งเหมาบริการ     จ านวน 900,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ อาทิเช่น   ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ      
ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี   ฯลฯ   เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน           

   ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร     จ านวน 100,000   บาท     
กรณีท าสัญญาเช่า 1 ปี 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 7120   ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กรณีท าสัญญาเช่ามากกวา่ 1 ปี 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

254 ลงวนัท่ี  15 มกราคม 2563 เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

เป็นการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายเกินกวา่หน่ึงปีงบประมาณ ไดรั้บการยกเวน้การ 
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และ 3 พ.ศ. 2543 จากปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1859        
ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายดงัน้ี 

ปี 2564 จ านวน 50,000 บาท 
ปี 2565 จ านวน 50,000 บาท 
ปี 2566 จ านวน 50,000 บาท 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563  

เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใชจ่้ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1859 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2560  
เร่ือง การเช่าและการจา้งเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเน่ือง        

   ค่าซกัฟอก      จ านวน 5,000  บาท     
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซกัฟอกผา้ม่าน ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

   ค่าถ่ายเอกสารค่าเยบ็เล่มหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ จ านวน 10,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่มหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
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ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

รายจ่ายเก่ียวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเก่ียวกบัการจา้งเหมา 

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ    
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่ง  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 
 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ   จ านวน 50,000  บาท 
     ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน  10,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือ 
บุคคลภายนอกเขา้ดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
การแถลงข่าวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การมอบเงินหรือส่ิงของบริจาคใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
   ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม    จ านวน 20,000 บาท 

- เพื่อจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงการ 
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว0677 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 
4) หนงัสือท่ี นร 0506/ว 24  ลงวนัท่ี  6  กุมภาพนัธ์  2556 

   ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี     จ านวน  20,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวนัส าคญัต่างของชาติ  

ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวดั  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหนา้ท่ี   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ 

แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 87 ล าดบัท่ี 1 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 100,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 
เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ี 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) หนงัสือท่ี กค 0409.6/ว101 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2547 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าโดยสาร 

เคร่ืองบินภายในประเทศ 
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3) หนงัสือท่ี กค 0409.6/ว13178 ลงวนัท่ี  3  พฤษภาคม  2548  เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียม 

หนงัสือเดินทาง 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว2029 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การก าหนดเทียบ 

ต าแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
5) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว3446  ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548 เร่ือง การเดินทางไปราชการ 

ต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6) หนงัสือท่ี มท 0809.3/ว2988 ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2550 เร่ือง เดินทางไปราชการเพื่อ 

ศึกษาดูงานในต่างประเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7) หนงัสือท่ี มท 0809.3/ว1627 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติั 

กรณีเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
8) หนงัสือท่ี มท 0809.3/ว932 ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัใน 

การขอยกเวน้เดินทางไปราชการต่างประเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
9) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว2632 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ ์

เก่ียวกบัการเบิกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

10) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว741 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2559 เร่ือง ขอความร่วมมือใชส้ายการ 
บินไทยสมายลแ์อร์เวยใ์นการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 

11) หนงัสือท่ี มท 0893.2/ว1795 ลงวนัท่ี 12  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวทางปฏิบติัทัว่ไป 
กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจดัท าความตกลงกบัต่างประเทศ 

12) หนงัสือท่ี มท 0809.2/ว5 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2560 เร่ือง การเบิกค่าใชจ่้ายในการ 
เดินทางไปราชการกรณีพนักงานส่วนท้องถ่ินถูกสั่งประจ าส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงาน        
ส่วนทอ้งถ่ิน 

13) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว2709 ลงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ 
หลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธีปฏิบติักรณีผูเ้ดินทางท าหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

14) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวนัท่ี  2  เมษายน 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนว 
ทางการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

15) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว2486 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 
16) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1301 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2554 
17) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว6499 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2560 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 65 ล าดบัท่ี 11         
   ค่าใชจ่้ายในการเตรียมรับเสด็จ    จ านวน 10,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จเยีย่มราษฎรในเขตต าบลจ่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 79 ล าดบัท่ี 10  
   ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   จ านวน 50,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม     
ถึงปัจจุบนั  

ระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการ 

ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ี 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3446 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548  

เร่ือง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว2988 ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2550  
เร่ือง การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4952 ลงวนัท่ี 19  ธนัวาคม 2556  
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ เก่ียวกับการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหน่วยงาน อ่ืน                     
เป็นผูจ้ดัฝึกอบรม 
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6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1676  ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2558  

เร่ือง ซกัซ้อมแนวทางปฏิบติักรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2632 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  
เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา อบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

8) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว741 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2559  
เร่ือง ขอความร่วมมือใหส้ายการบินไทยสมายลแ์อร์เวย ์ในการเดินทางไปราชการ 

9) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2089  ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2559   
เร่ือง การจดัฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

10) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2747 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559  
เร่ือง ขอใหพ้ิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการอบรม 

11) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว6203 ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559  
เร่ือง การจดัโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลยัหรือจดักิจกรรมเป็นบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

12) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว1058 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560  
เร่ือง การจดัอบรมเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

13) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2224 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560  
เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเค ร่ืองด่ืม  และค่ า เช่ าท่ีพักของห น่วยงานของรัฐ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

14) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2874 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560  
เร่ือง การฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) และอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 
(อถล.) 

15) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวนัท่ี 2  เมษายน  2561   
เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

16) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว2486 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546  
17) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1301 ลงวนัท่ี 24 

 มิถุนายน 2554 
18) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว6499 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 65 ล าดบัท่ี 11       
   ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จ านวน 5,000  บาท    

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม ้พานประดบัพุ่มดอกไม ้พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม ้
พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย ์หรือใชใ้นการจดังานการจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ี กค 0406.4/ว96 ลงวนัท่ี 16  กนัยายน  2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562        
   โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   จ านวน 10,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อจดัประชุมประชาคม
ทอ้งถ่ิน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานต่างๆ เก่ียวกบัจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจดัประชาคมแผนชุมชน การพฒันาผูน้ าชุมชน 
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าขอ้มูลมาจดัท าเป็น
แผนพฒันาทอ้งถ่ินและกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใชจ่้ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์ 
ค่าหนงัสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสาร  ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 
4)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 856  ลงวนัท่ี  12  มีนาคม  2553   
5)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 179  ลงวนัท่ี  15  

มกราคม  2562  
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1921  ลงวนัท่ี 16 

พฤษภาคม  2562 
 



วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19           หนา้ 17 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 79 ล าดบัท่ี 6    
   โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเขตต าบลดินจ่ี  จ านวน 20,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  โดยมีค่าใชจ่้าย 
ประกอบดว้ย  ค่าวสัดุต่างๆ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 75 ล าดบัท่ี 8        
   โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 250,000  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  อ าเภอค าม่วง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 65 ล าดบัท่ี 13    
   โครงการสนบัสนุนการเลือกตั้ง    จ านวน 300,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์ การณรงค์ หรือการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวฒิุสภา โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัสถานท่ี  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
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ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ี
ใชบ้รรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท า
โครงการ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3675  ลงวนัท่ี  6  กรกฎาคม  2561     
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 64 ล าดบัท่ี 8       
   โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  จ านวน 240,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสนบัสนุนศูนยป์ฏิบติัการในการช่วยเหลือ 

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  
อ าเภอค าม่วง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24  มิถุนายน 2559  
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัท่ี 3  เมษายน  2560  
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัท่ี 7  สิงหาคม 2561  
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5426  ลงวนัท่ี 24  กนัยายน  2561  
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618  ลงวนัท่ี 12  มีนาคม  2562  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 64 ล าดบัท่ี 9      
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาคุณภาพชีวิตของผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังาน

ส่วนต าบล และพนกังานจา้ง    จ านวน 10,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิดและปิดการ 
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ฝึกอบรม ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์           
ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม     
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจดัท าโครงการ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

หนา้ท่ี 65 ล าดบัท่ี 11   
   โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายและวนิยั  จ านวน 10,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมายและวินยั ส าหรับ
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนกังานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือ
ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการ  ดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 
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ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 79 ล าดบัท่ี 7     

ค่าวสัดุ       รวม 530,000  บาท 
   วสัดุงานบา้นงานครัว     จ านวน   30,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ประเภท วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั 
ค่าติดตั้ง เป็นตน้ ตามตวัอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุ ครุภณัฑ์ ประกอบหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน  2559 อาทิเช่น  
 ก. ประเภทวสัดุคงทน   
 ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  หมอ้  กระทะ
กะละมงั ตะหลิว กรอบรูป มีด ถงัพลาสติก ถงัยางรถยนต ์ ถาด แกว้น ้า จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นส้อม กระจกเงา 
โอ่งน ้ า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ ามนั เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระติดน ้าร้อน กระติดน ้าแขง็ ถงัแก๊ส เตา ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู่ น ้ ายาดบักล่ิน แปรง ไมก้วาด เข่ง มุง้ ผ่าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผา้ห่ม ผา้ปูโตะ๊ น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 68 ล าดบัท่ี 28 
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   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     จ านวน 500,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วสัดุส้ินเปลือง รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับ    
ค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แก๊สหุงตม้ น ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัดีเซล น ้ามนัก๊าด 
น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบี น ้ามนัเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวนัท่ี 15  มกราคม 2563  

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใช้สอย 
วสัดุและค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าสาธารณูปโภค      รวม 296,000  บาท 
     ค่าไฟฟ้า      จ านวน 206,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านกังาน/ในท่ีสาธารณะ  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น 
ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวนัท่ี 15  มกราคม 2563  

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใช้สอย 
วสัดุและค่าสาธารณูปโภค 
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   ค่าบริการโทรศพัท ์     จ านวน 5,000  บาท 

   - เพื่อเป็นค่าโทรศพัท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศพัท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทรศพัท์ ฯลฯ ในกิจการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     ค่าบริการไปรษณีย ์     จ านวน 5,000  บาท 
   - เพื่ อ จ่ายเป็นค่ าไปรษณีย์  ค่ าธนาณั ติ   ค่ าดวงตราไปรษณียากร  ค่ าเช่ าตู้ไปรษณีย ์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   จ านวน 80,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่า
วิทยุติดตามตวั  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใชบ้ริการ 
   ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 
 
 
 



วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19          หนา้ 23 
   งบลงทุน       รวม 114,000  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์       รวม 114,000   บาท 
  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง   จ านวน   44,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน             
2 เคร่ืองๆ ละ 22,000  บาท  โดยมีคุณลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ  านวน 1 หน่วย 

2)หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั 
(Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี  
3.1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัท่ีมีความสามารถ 

ในการใชห้น่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ า 

หลกั ในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
4) มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
5) มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด 

 Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน  1  หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)   

จ านวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
8) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
9) มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์  
10) มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 น้ิว ความละเอียดแบบ  

FHD (1920x1080)  
11) สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง  จ านวน 22,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ  านวน    1  เคร่ือง  ราคา  22,000   บาท   
โดยมีคุณลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี 
คุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MBตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน หรือ 

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั  
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  

12 น้ิว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
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ดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
    เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง   จ านวน 4,300 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

1) เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  จากโรงงาน 
ผูผ้ลิต 

2) มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200X1,200 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้ต่อนาที  

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4) มีความเร็วในการพิมพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 10 หนา้ต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
6) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 แผน่ 
7) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter และ Custom 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
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2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
   เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง   จ านวน 11,600 บาท 

   - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 5,800 บาท โดยมีคุณลกัษณะ
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดงัน้ี  

- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์จ านวน 3 เคร่ือง จ านวน 2,100 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค ์จ านวน  3  เคร่ืองๆละ 700 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 2,100 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได ้
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 4.8 MHz 
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  - สามารถใชง้านผา่นช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
  - สามารถใชก้บับตัรอเนกประสงค ์(Smart Card) ท่ีใชแ้รงอนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลงวนัท่ี 

26 ธนัวาคม 2561  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 0879   ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 

2562 
  ครุภัณฑ์อ่ืน        

   โซฟาไม ้จ านวน 2 ชุด     จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจดัซ้ือโซฟาไม ้จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 10,000   บาท (เน่ืองจากไม่มีในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑใ์หจ้ดัซ้ือในราคาตามทอ้งตลาด) 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   โพเดียม จ านวน 1 ตวั     จ านวน 10,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจดัซ้ือโพเดียม จ านวน 1 ชุด ราคา  10,000  บาท (เน่ืองจากไม่มีในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑใ์หจ้ดัซ้ือในราคาตามทอ้งตลาด) 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
   งบเงินอุดหนุน       รวม 30,000 บาท 
       เงินอุดหนุน       รวม 30,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  อุดหนุนส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดักาฬสินธ์ุ   จ  านวน 30,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดด
สงยาง ระดมกวาดลา้งยาเสพติด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24  มิถุนายน 2559  
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัท่ี 3  เมษายน  2560  
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัท่ี 7  สิงหาคม 2561  
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5426  ลงวนัท่ี 24  กนัยายน  2561  
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618  ลงวนัท่ี 12  มีนาคม  2562  

งานบริหารงานคลงั      รวม 3,804,680  บาท 
   งบบุคลากร       รวม 2,790,380  บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 2,790,380  บาท 
  เงินเดือนพนกังาน    จ านวน 1,862,540  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน และเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน 
 
 
 
 



วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19           หนา้ 29 
                        ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 

1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวจ้  านวน 12 เดือน   

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน 42,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผูด้  ารงต าแหน่งวิชาการ บริหาร อ านวยการ 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  6 พ.ศ.2559 และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงั
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั)โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
จ  านวน 12 เดือน       

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า     จ านวน 248,160 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ า ตามบญัชีเงินเดือน(แนบทา้ย
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอตัราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5) จ านวนอตัรา ตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 
2561 – 2563 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการ 

ใหลู้กจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 5)        
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง     จ านวน 596,688   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
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เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับค่าจ้าง         
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน 2558  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

ค่าจา้งและการใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน 2558  
3)หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม  2558 

เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง     
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน 40,992 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4)     
ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน  2558  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือ ส านกังาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั 

หลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ 
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ    
      งบด าเนินงาน      รวม 985,000   บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม   15,000  บาท     

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน 10,000  บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้งและการ 

บริหารงานพสัดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจา้ง
ท่ีปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว85 ลงวนัท่ี 6 กันยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว85 ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2561  

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
2) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ 

วธีิการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
3) ประกาศ (องคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี) เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราการเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ       
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  จ านวน  5,000  บาท      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ท่ีปฏิบติังานตามหนา้ท่ีปกติโดยลกัษณะ 
งานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบติังานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบติังานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านกังานหรือ 
โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบติังานนอกท่ีตั้งส านักงานและไดป้ฏิบติังานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านกังาน หรือโดยลกัษณะงานปกติตอ้งปฏิบติังานในลกัษณะเป็นผลดัหรือกะและไดป้ฏิบติังานนั้นนอกผลดั
หรือกะของตนและให้มายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลดว้ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา 

ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี   

17  พฤศจิกายน  2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559    

ค่าใช้สอย      รวม 670,000  บาท 
  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
     ค่าจา้งเหมาบริการ     จ านวน  300,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ อาทิเช่น   ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  
ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี   ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง          
ส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี  

16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าระบบบัญชี (e-LAAS )  เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมอุปกรณ์การ
ปรับปรุงระบบใหมี้ความพร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบติังานในระบบ (e-LAAS) จ  านวน  10,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจดัท าบัญชีในระบบ (e – LAAS)  ค่าปรับปรุง
ระบบใหมี้ความพร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบติังานในระบบ (e – LAAS)   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ 

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4)   
พ.ศ. 2561        

   โครงการปรับปรุงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จ านวน 50,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นโดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท า
โครงการ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม 

ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/ ว 462  ลงวนัท่ี  

29  กุมภาพนัธ์  2551 
7)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.3/  ว  67  ลงวนัท่ี  9  มกราคม 2555 
8)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี มท 0808.3/ ว 483  ลงวนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 

2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 66 ล าดบัท่ี 20        
   โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ  านวน  10,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับ ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร    
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจดัท าโครงการ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ 

ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/ ว 462  ลงวนัท่ี  

29  กุมภาพนัธ์  2551 
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.3/  ว  67  ลงวนัท่ี  9  มกราคม 2555 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี มท 0808.3/ ว 483  ลงวนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 

2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 65 ล าดบัท่ี 12  
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน  300,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 

16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 254  ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 
เร่ืองหลกัเกณฑ์และอตัราค่าใชจ่้ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ
และค่าสาธารณูปโภค     

ค่าวสัดุ       รวม 300,000   บาท 
     วสัดุส านกังาน      จ านวน 200,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุส านกังาน ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่าย 
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั 
ค่าติดตั้ง เป็นตน้  
ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  หนงัสือ เคร่ืองคิด
เลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเยบ็กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อ้ีพลาสติก 
แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า)       ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตดัโฟม เคร่ืองตัด
กระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้านช่ือส านกังาน 
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผน่ป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม    (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้ นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษกาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมึก น ้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น ้ ายาลบกระดาษไข    
ไมบ้รรทดั คลิป เป๊ก เขม็หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์ 
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 ผา้ส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือ หรือจา้งพิมพ ์ของใชใ้นการบรรจุหีบห่อ น ้ ามนั ไข ข้ีผึ้ง น ้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี   

16  กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 
9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนทอ้งถ่ิน   

4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ           

   วสัดุคอมพิวเตอร์     จ านวน 100,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ เช่น        
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง  เป็นตน้ 
ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  แผ่นหรือจาน
บนัทึกขอ้มูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้ นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี   อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ   
 ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
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ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้คืนสภาพดงัเดิมท่ี
มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ ์(Keyboard) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโม ร่ีชิป  (MeMory Chip) เช่น  Ram คัต ซีท ฟิ ด เดอ ร์(Cut Sheet Feeder) เม าส์  (Mouse)  
พรินเตอร์สวติช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผน่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)      
เป็นตน้ ฯลฯ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวนัท่ี  

16  กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 
9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   

4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  
27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ       
      งบลงทุน       รวม 29,300 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์      รวม 29,300 บาท 
  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง  จ านวน 22,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท     
โดยมีคุณลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย      
โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน หรือ 
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2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั  

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี          
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ  

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  

12 น้ิว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
   เคร่ืองพิมพ ์ จ  านวน 1 เคร่ือง    จ านวน 7,300  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ  านวน 1 เคร่ือง ราคา  7,300 บาท (เน่ืองจากไม่มีในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑจึ์งใหจ้ดัซ้ือในราคาตามทอ้งตลาด) โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1) ระบบ WINDOWS 10,8.1,7SPI,ไม่รองรับ MAX OS USB 
2) ความละเอียดขาวด า(DPI) : 4800x1200 
3) ความเร็วพิมพข์าวด า(IPM) : 8.8 
4) ความเร็วพิมพสี์(IPM) : 5 
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5) พิมพภ์าพไร้ขอบได ้
6) เวลาการพิมพแ์ผน่แรก 60 วนิาที 
7) มีระบบพิมพส์องหนา้ 
8) Copyความเร็วถ่ายขาวด า(IPM) : 1.7 
9) มีระบบยอ่/ขยายเอกสาร 
10) SCAN : CIS 
11) ความเร็วการแสกน 19 วนิาที 
12) ความละเอียด OPTICAL(DPI) : 600x600 
13) ความละเอียดแบบENHANCED(DPI) : 300x300 
14) สแกนชดัลึก (BIT) : 16/8 
15) INPUT/OUTPUT CAPCITY : 100 แผน่/10แผน่ 
16) ขนาดกระดาษมาตรฐาน:A4,A5,LETTER,LEGAL,4x6”, 5x7”,8x1” 
17) ขนาดกระดาษพิมพไ์ดสู้งสุด : A4 
18) จอแสดงผลแบบ:SEGMENT LCD 1.2” 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน  รวม 155,000  บาท 
       งบด าเนินงาน      รวม 155,000  บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม 155,000  บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   โครงการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนน จ านวน 30,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
อุบติัเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดินจ่ี โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใชจ่้ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจดัท าโครงการ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท   0804.5/ ว  1634  

ลงวนัท่ี  22  กนัยายน  2557 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท  0810.4/ ว 4202  ลงวนัท่ี   

25  ธนัวาคม  2561 
7) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท   0810.4/ ว 1346  ลงวนัท่ี  

29  มีนาคม  2562 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท   0810.4/ ว  1464  ลงวนัท่ี  

5  เมษายน  2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 77 ล าดบัท่ี 9      
   โครงการป้องกนัสถาบนัส าคญัของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉนัท ์ จ านวน 5,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกนัสถาบนัส าคญัของชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ เช่น การจดักิจกรรมกีฬา นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามคัคีของประชาชนในชุมชน   
การจดักิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษไ์วซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึเหน่ียวและเป็น 
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ศูนยร์วมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจดัฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงท าความเขา้ใจ เพื่อสร้างทศันคติ
และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน          
เพื่อสร้างความรู้รักสามคัคีของประชาชนในชุมชน  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใชแ้ละ
การตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์             
ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสารส าหรับ
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ   ค่าป้ายโครงการ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจดัท าโครงการ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังานการจดัการแข่งขนั 

กีฬาและกรมส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั  จ านวน 100,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั ให้กบั
ประชาชนและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสารส าหรับ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจดัท าโครงการ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ 

ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0229/ว 7367 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 
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3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5329 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 440 ลงวนัท่ี  

13 กุมภาพนัธ์ 2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 76 ล าดบัท่ี 3 
   โครงการอบรมและรณรงคป้์องกนัปราบปรามยาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 
ทั้งในส่วนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะบูรณาการ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วม
ใจ ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยค านึงถึงสถานการณ์คลงั  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจดัท า
โครงการ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

 ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัท่ี  

4 ธนัวาคม 2560  
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี มท 0810.6/ว 1463  ลงวนัท่ี 18 

พฤษภาคม  2561  
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 3334 ลงวนัท่ี 

18 ตุลาคม 2561  
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.6/ว 3188  ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม  2562  

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนา้ท่ี 78 ล าดบัท่ี 4  
 



วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19           หนา้ 42 
   งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย   รวม 220,000   บาท 
       งบด าเนินงาน      รวม 220,000  บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม   60,000  บาท 
  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 60,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช่จ่าย      
ในลกัษณะเดียวกนักบัค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กบัผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินจ่ีอ่ืนๆ  จ  านวน  60,000  บาท  ท่ีด าเนินการ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ วา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 

ของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย 

พลเรือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7271 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560  
7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560   
- เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  

หนา้ท่ี 76 ล าดบัท่ี 1 
ค่าใช้สอย      รวม 30,000 บาท 

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเ์อกสารและ
ส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
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 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจดัท าโครงการ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชบญัญติั ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
3) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหน่วยอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2549 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเลือน พ.ศ. 2553   
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี  มท 0808.2/ว 3795  ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

หนา้ท่ี 76 ล าดบัท่ี 1      
   โครงการควบคุมไฟป่า     จ านวน 5,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมไฟป่าและประชาชนในเขตต าบลดินจ่ี 
โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ 
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจดัท าโครงการ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
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5)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท   0891.4/ ว  2360  ลงวนัท่ี 

2  พฤศจิกายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

หนา้ท่ี 77 ล าดบัท่ี 7        
   โครงการวนั อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี)  จ านวน 5,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการวนั อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี) โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือ  ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร   
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท า
โครงการ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ  
1) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหน่วยอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2549 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเลือน   

พ.ศ. 2553   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนั 

กีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 77 ล าดบัท่ี 1      
ค่าวสัดุ       รวม 130,000   บาท     
   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ     จ านวน   10,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ี
ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง ดงัน้ี 
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ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  ไมโครโฟน  ขา
ตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เคร่ืองประจุไฟ ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้ นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  
ปลัก๊ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์  และชินส่วนวิทยุ  ลูกถว้ยสายอากาศ  รพจีสเตอร์  มูฟวิ่ง
คอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนร์  สายอาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เคร่ืองรับโทรศพัท ์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์    จ านวน 35,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง ดงัน้ี 
ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  ชุดเคร่ืองมือผา่ตดั  
ท่ีวางกรวยแกว้  กระบอกตวง  เป้หลอด  หูฟัง  เปลหามคนไข ้ คีมถอนฟัน  เคร่ืองวดัน ้ าฝน  ถงัเก็บเช้ือเพลิง
เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองวทิยาศาสตร์ ฯลฯ  
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ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้ นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ส าลี  และผา้พนัแผล  เวชภณัฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรยเ์คมีภณัฑ ์ 
ออกซิเจน  น ้ ายาต่าง ๆ  เลือด  สายยาง  หลอดแกว้ ลูกยาง  ลวดเช่ือมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกต่าง ๆ  สัตว์
เล้ียงเพื่อการทดลองวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ หลอดเอกซเรยฯ์ลฯ      

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 72 ล าดบัท่ี 10 
   วสัดุเคร่ืองแต่งกาย     จ านวน 30,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น
ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง 
อาทิเช่น เคร่ืองแบบ  เส้ือ  กางเกง  ผา้  เคร่ืองหมายยศและสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขดั  หมวก  ผา้ผูกคอ 
เคร่ืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง     จ านวน 40,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ประเภทวสัดุส้ินเปลือง รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับ       
ค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถงัดบัเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง ฯลฯ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
   วสัดุอ่ืน      จ านวน 15,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนๆ  ประเภทวสัดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น มิเตอร์
น ้า – ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกนัสวะ หวัเช่ือมแก๊ส หวัวาลว์เปิด – ปิด ฯลฯ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
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แผนงานการศึกษา 

   งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา    รวม 10,089,985 บาท 
      งบบุคลากร       รวม   3,492,800 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   3,492,800 บาท 
 เงินเดือนพนกังาน     จ านวน   1,947,620 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน และ         
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนกังานส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล 
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน     
พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559  

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวจ้  านวน 12 เดือน      

เงินวทิยฐานะ      จ านวน 386,400   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวทิยฐานะครูช านาญการ (คศ2) จ านวน  6 อตัราๆละ 3,500 บาท   

จ านวน  12  เดือน  และเงินวทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ3) จ านวน  1 อตัราๆละ 5,600 บาท   
จ านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง ก าหนด 

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั 

การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
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   5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
รายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 

7) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลงวนัท่ี  
15 ธนัวาคม  2558 

8) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/ว 2683 ลงวนัท่ี  
30 ธนัวาคม  2558 

9) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวนัท่ี   
3  กรกฎาคม  2561 

10) หนงัสือกรมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674  ลงวนัท่ี   
9  กรกฎาคม  2562 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง     จ านวน 1,075,920  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล        
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับค่าจ้าง       
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน  2558  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

ค่าจา้งและการใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน  2558 
3)หนงัสือส านกังาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 

เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง     
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน 82,860 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน  2558จ านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบบั 

แกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน  
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือ ส านกังาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั 

หลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการ 
และลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ     
   งบด าเนินงาน       รวม 3,924,985   บาท 
       ค่าตอบแทน       รวม      60,000   บาท 
  เงินช่วยเหลือบุตร     จ านวน     60,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ  
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ี 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่ายได ้พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร  

พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังาน 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541    
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังาน 

ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549   
6) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/ว 2683  ลงวนัท่ี 

30 ธนัวาคม  2558 
7) หนงัสือกรมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674  ลงวนัท่ี  9   

กรกฎาคม  2562 
8) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522  ลงวนัท่ี  9  สิงหาคม  2559 

เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน     
ค่าใช้สอย      รวม 2,324,360  บาท 

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 60,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 6 คนๆ 

ละ 10,000 บาท 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
 

2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542       

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติจ านวน 30,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวนัเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท่ี้เชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ค่าสถานท่ีจดังาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เตน้ท์ เวที  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัหรืออ่ืนๆ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จดัสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้ าประปา โทรทศัน์ รวมถึงค่า
ติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจดังาน ค่าใชจ่้ายในการ
ประกวดหรือแข่งขนั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโล่ หรือถว้ยรางวลัท่ีมอบใหผู้ช้นะการประกวดหรือ
การแข่งขนัเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวดหรือแข่งขนั ค่าจา้งเหมา
จดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทย ุ
โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจา้งเหมาท าป้าย
โฆษณาหรือส่ิงพิมพ ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดังาน  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 73 ล าดบัท่ี 1  
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  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริการสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั) จ านวน 1,803,200  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั) 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี จ  านวน 4 แห่ง  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวนั) จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อตัราม้ือละ  20  บาทต่อคน  
จ านวน  245  วนั  จ  านวนเด็กนกัเรียน  152  คน  เป็นเงิน  1,803,200  บาท   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2768  ลงวนัท่ี  8 พฤษภาคม  2562   
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 74 ล าดบัท่ี 1       
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอน) จ านวน 258,400  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียน 
การสอน)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี จ  านวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กรายหวั) จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กจ านวนเด็กนกัเรียน  152 คน  เป็นค่าจดัการเรียนการสอน อตัราละ 1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  258,400  บาท    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2768  ลงวนัท่ี  8 พฤษภาคม  2562   
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

หนา้ท่ี 75 ล าดบัท่ี 7       
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน ,                

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน, ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)   จ านวน 172,760   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน, ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินจ่ี จ  านวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก : ศพด.)  จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวนเด็กนักเรียน 152  คน  
ดงัน้ี 

1) ค่าหนงัสือเรียน  อตัราคนละ 200 บาท/ปี  จ  านวน 152 คน  เป็นเงิน 30,400 บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อตัราคนละ 200 บาท/ปี  จ  านวน 152 คน  เป็นเงิน 30,400 บาท 
3) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  อตัราคนละ 300 บาท/ปี  จ  านวน 152 คน  เป็นเงิน 45,600  บาท 
4) ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อตัราคนละ 430 บาท/ปี  จ  านวน 152 คน  เป็นเงิน  65,360 บาท 
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 ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2768  ลงวนัท่ี  8 พฤษภาคม  2562   
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 75 ล าดบัท่ี 7    
ค่าวสัดุ       รวม 1,540,625  บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม)     จ านวน 1,540,625  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง 
เป็นตน้ ให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  จ  านวน 4 แห่ง จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจ านวนเด็กนกัเรียน 152 คน  จ  านวน 260 วนั   รวมเป็นเงิน  291,262.40  บาท ตามตวัอยา่ง
การจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุ ครุภณัฑ์ ประกอบหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 อาทิเช่น นม ฯลฯ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ 
เช่น ค่าขนส่ง เป็นตน้  ของโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จ  านวน  3  แห่ง  
เด็กนกัเรียน  652 คน  จ านวน  260  วนั   รวมเป็นเงิน  1,249,362.40  บาท   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2562 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวนัท่ี  16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน 

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวนัท่ี  9 มิถุนายน 2558  
เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 74 ล าดบัท่ี 2,3  
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   งบลงทุน       รวม 64,200  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์       รวม 64,200  บาท 
  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เคร่ือง   จ านวน 44,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  2 
เคร่ืองๆ ละ 22,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.6  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถใน
การประมวลผลสูง  จ  านวน 1 หน่วย 

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) 
เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี  
3.1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัท่ีมีความสามารถใน 

การใชห้น่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกั 

ในการแสดงภาพ ขนาด      ไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
4) มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
5) มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด  

Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน  1  หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)   

จ านวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
8) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
9) มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์  
10) มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD  

(1920x1080)  
11) สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ 

ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณเพื่อ 

การจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 8,600 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

1) เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  จากโรงงานผูผ้ลิต 
2) มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200X1,200 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้ต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4) มีความเร็วในการพิมพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 10 หนา้ต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
6) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 แผน่ 
7) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter และ Custom 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ 

ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณเพื่อ 

การจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง   จ านวน 11,600 บาท 

   - เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 5,800 บาท โดยมีคุณลกัษณะ
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดงัน้ี  

- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ 

ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณเพื่อ 

การจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   งบเงินอุดหนุน      รวม 2,608,000   บาท 
       เงินอุดหนุน      รวม 2,608,000   บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั)  โรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.)    จ านวน 2,608,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวนั)  โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.)  3  แห่ง จ  านวน 652  คน อตัราม้ือละ  20  บาท
ต่อคน  จ านวน 200 วนั  เป็นเงิน   2,608,000   บาท   
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24  มิถุนายน 2559  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัท่ี 16 มิถุนายน 2552  

เร่ือง  แนวทางปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการน ารายไดข้องสถานศึกษาไป
จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 

5) หนงัสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559  
เร่ืองแนวทางปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการน ารายไดข้องสถานศึกษาไป
จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 2) 

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2768  ลงวนัท่ี  8 พฤษภาคม  2562   
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 74 ล าดบัท่ี 1 
แผนงานสาธารณสุข 

   งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข    รวม 890,000   บาท 
  งบด าเนินงาน      รวม 890,000  บาท 
   ค่าตอบแทน      รวม 120,000  บาท 
  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 120,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีใน
การดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่ งพิง ได้แก่ อาสาสมคัรบริบาลท้องถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือท่ีใกล้เคียง ท่ีได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู ้อายุท่ีมีภาวะพึ่ งพิงจาก
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมคัรบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและการเบิกค่าใชจ่้าย พ.ศ.2562 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 0819.2/ว3811 ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 0819.2/ว6290 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2562 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 0819.2/ว0803 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562    
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ค่าใช้สอย      รวม 680,000   บาท 

  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 
     ค่าจา้งเหมาบริการ     จ านวน 600,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ อาทิเช่น   ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ      
ท่ีเขา้ลกัษณะรายจ่ายประเภทน้ี   ฯลฯ   เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 
7120 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี  

16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
   โครงการรณรงคแ์ละส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง จ านวน 10,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีตน้ทางโดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัโครงการ ค่าวสัดุ  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพนัธ์  
ป้ายรณรงค์  ค่าน ้ าด่ืม น ้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งในการจดัโครงการ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560  
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2561  
7) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627  ลงวนัท่ี  

7  มีนาคม  2561 
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 485  ลงวนัท่ี  

5  กุมภาพนัธ์ 2562 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 698  ลงวนัท่ี 

22  กุมภาพนัธ์ 2562 
7) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1031 ลงวนัท่ี  

14 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 88 ล าดบัท่ี 3 
     โครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั  จากโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 70,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค    คนปลอดภยั  จากโรคพิษ    
สุนขับา้   โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัโครงการ  
ค่าวสัดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพนัธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าน ้ าด่ืม น ้ าใชใ้นการด าเนินโครงการ  ค่าจา้งเหมา
บริการ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดัโครงการ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสัตวข์ององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว1042 ลงวนัท่ี 

10 เมษายน 2561 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี  

5 กรกฎาคม 2561 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวนัท่ี  

14  ธนัวาคม  2561  
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 827  

ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795   

ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562   
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7) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/235  ลงวนัท่ี  

24  มกราคม 2563  
8) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 807   

ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2563  
9) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1393  

ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 70 ล าดบัท่ี 3 
  ค่าวสัดุ       รวม 90,000   บาท 
  วสัดุงานบา้นงานครัว     จ านวน 30,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ประเภท วสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่าย 
เพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์นให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกนัภยั 
ค่าติดตั้ง เป็นตน้ ตามตวัอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุ ครุภณัฑ์ ประกอบหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน  2559 อาทิเช่น  
 ก. ประเภทวสัดุคงทน   
 ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  หมอ้  กระทะ
กะละมงั ตะหลิว กรอบรูป มีด ถงัพลาสติก ถงัยางรถยนต ์ ถาด แกว้น ้ า จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นส้อม กระจกเงา  
โอ่งน ้ า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ ามนั เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระติดน ้าร้อน กระติดน ้าแขง็ ถงัแก๊ส เตา ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู่ น ้ ายาดบักล่ิน แปรง ไมก้วาด เข่ง มุง้ ผ่าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผา้ห่ม ผา้ปูโตะ๊ น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ 

ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์    จ านวน 60,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง ดงัน้ี 
ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  ชุดเคร่ืองมือผา่ตดั  
ท่ีวางกรวยแกว้  กระบอกตวง  เป้หลอด  หูฟัง  เปลหามคนไข ้ คีมถอนฟัน  เคร่ืองวดัน ้ าฝน  ถงัเก็บเช้ือเพลิง 
เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองวทิยาศาสตร์ ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้ นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ส าลีและผา้พนัแผล  เวชภณัฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย ์เคมีภณัฑ ์ 
ออกซิเจน  น ้ ายาต่าง ๆ  เลือด  สายยาง  หลอดแกว้ ลูกยาง  ลวดเช่ือมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกต่าง ๆ  สัตว์
เล้ียงเพื่อการทดลองวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ หลอดเอกซเรยฯ์ลฯ    

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 72 ล าดบัท่ี 10 
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   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   รวม 220,000  บาท 
      งบเงินอุดหนุน      รวม 220,000   บาท 
  เงินอุดหนุน      รวม 220,000   บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน 
  อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   หมู่ท่ี 5 บา้นโพนแพง จ านวน 20,000  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ใหก้บักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 5 บา้นโพนแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บา้นดินจ่ี  จ านวน 20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 1 บา้นดินจ่ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 10 บา้นโพนแพง จ านวน 20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 10 บา้นโพนแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 11  บา้นดินจ่ี จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 11 บา้นดินจ่ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บา้นดินจ่ี จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 2 บา้นดินจ่ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 บา้นโคกสนาม จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 3 บา้นโคกสนาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยสมอทบ จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยสมอทบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 7  บา้นโนนหนามแท่ง จ านวน  20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 7 บา้นโนนหนามแท่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 8 บา้นทุ่งสวา่งพฒันา  จ านวน  20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 8 บา้นทุ่งสวา่งพฒันา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 9  บา้นท่านาเลา  จ  านวน  20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมูท่ี่ 9 บา้นท่านาเลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี4  บา้นโพนแพง จ านวน 20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ให้กบักรรมการหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 4 บา้นโพนแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 71 ล าดบัท่ี 9 

แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน      รวม 300,000   บาท 
       งบเงินอุดหนุน      รวม 300,000   บาท 
  เงินอุดหนุน      รวม 300,000   บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า บา้นทุ่งสวา่งพฒันา หมู่ท่ี 8  จ  านวน  50,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  บา้นทุ่งสว่างพฒันา หมู่ท่ี 8 ให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   สาขาอ าเภอสมเด็จ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24  มิถุนายน 2559 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัท่ี 3  เมษายน  2560 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัท่ี 7  สิงหาคม  2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5426  ลงวนัท่ี 24  กนัยายน  2561 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618  ลงวนัท่ี  12  มีนาคม 2562 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 30 ล าดบัท่ี 60 
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บา้นโคกสนาม หมู่  3 จ านวน 250,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บา้นโคกสนาม  หมู่ท่ี  3  ใหก้บั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอสมเด็จ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24  มิถุนายน 2559 
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3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัท่ี 3  เมษายน  2560 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัท่ี 7  สิงหาคม  2561 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5426  ลงวนัท่ี 24  กนัยายน  2561 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618  ลงวนัท่ี  12  มีนาคม  2562 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 34 ล าดบัท่ี 61 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม 10,000   บาท 
         งบด าเนินงาน      รวม 10,000   บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม 10,000  บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกทกัษะอาชีพใหก้บัประชาชน   จ านวน 10,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกทกัษะอาชีพ  ใหก้บัประชาชน โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือ
ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจดัท าโครงการ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

หนา้ท่ี 78 ล าดบัท่ี 2 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
   งานกฬีาและนันทนาการ     รวม 200,000   บาท 
      งบด าเนินงาน      รวม 200,000   บาท 

ค่าใช้สอย      รวม 130,000   บาท 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  ค่าใชจ่้ายในโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด  จ านวน 130,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายการจดัท าโครงการจดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไม่ มี               
แอลกอฮอลล ์ค่าใชจ่้ายอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขนั ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีประจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนักีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าจดัท าป้ายช่ือหรือทีมผูเ้ขา้ร่วม
แข่งขนัและหรือค่าจดัท าเกียรติบตัรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถว้ยรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการแข่งขนั 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวลัเพื่อมอบให้ผูช้นะการแข่งขนั ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  เช่น การจดัพิธี
เปิด-ปิดการแข่งขนักีฬา ร้ิวขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์เวชภณัฑ์   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ี ไดแ้ก่ 
ค่าสถานท่ีจดังาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดตั้ง
และค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เตน้ท์ เวที  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น 
ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จดัสถานท่ี         
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจดังาน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 

ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 73 ล าดบัท่ี 3 
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ค่าวสัดุ       รวม 70,000   บาท 
  วสัดุกีฬา      จ านวน 70,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุกีฬา ประเภทวสัดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกนัภยั  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น ห่วงยาง
ยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไมตี้ปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไมแ้บคมินตนั  ลูกแบคมินตนั  ไมเ้ทนนิส   ลูกเทนนิส  
เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  นะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์บอล  ตาข่ายกีฬา  เช่นตาข่าตะกร้อ  นกหวีด  นาฬิกาจบั
เวลา  นวม  ลูกทุ่มน ้าหนกั  เสาตาข่ายกีฬา  เช่น  เสาตาข่ายวอลเล่ยบ์อล  ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 73 ล าดบัท่ี 2 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น     รวม  195,000   บาท 
    งบด าเนินงาน       รวม 195,000   บาท 

ค่าใช้สอย      รวม 195,000   บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการประเพณีถวายเทียนเขา้พรรษา   จ านวน   10,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท่ี้เชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วตัถุประสงค์  ไดแ้ก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ค่าสถานท่ีจดังาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง 
เตน็ท ์เวที  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัหรืออ่ืนๆ 
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 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จดัสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า 
น ้ าประปา  โทรทศัน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาท่ีจดังาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขนั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโล่ หรือถว้ย
รางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวดหรือการแข่งขนัเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวลัท่ีมอบให้ผู ้
ชนะ การประกวดหรือแข่งขนั ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น  ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทศัน์ ค่าจา้งเหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งใน
การจดังาน  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 

ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 87 ล าดบัท่ี 1 
  โครงการประเพณีวนัสงกรานต ์    จ านวน 100,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจดังานวนัสงกรานต์ เช่น  ค่าพิธีการทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู ้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวข้อง  ค่าใช้จ่าย ในการ
ประกวดหรือ ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ค่ามหรสพ     การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
งานและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดังาน ฯลฯ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) 
2) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53(1) 
3) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 56(1) 
4) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 มาตรา 67(8) 
5) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) 
6) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17(18) 
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7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 
และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

9) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5547  ลงวนัท่ี  28  กนัยายน  2561  
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติังานตามประเพณีตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

10) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1289  ลงวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2562  
เร่ือง ซกัซอ้มการจดังานประเพณีวนัสงกรานตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 87 ล าดบัท่ี 1 

โครงการวนัลอยกระทง     จ านวน 70,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการวนัลอยกระทง  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย  
ค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีการ  ค่ารับรองผูท่ี้เชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวตัถุประสงค์  ไดแ้ก่ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ค่าสถานท่ีจดังาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เตน้ท์ เวที  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัหรืออ่ืนๆ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จดัสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึง       
ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจดังาน ค่าใชจ่้ายใน
การประกวดหรือแข่งขนัไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโล่ หรือถว้ยรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวด
หรือการแข่งขนัเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวดหรือแข่งขนั ค่าจา้ง
เหมาจดันิทรรศการค่ามหรสพ     การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน เช่น  ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพต่์างๆ ค่าใชจ่้ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทศัน์ ค่าจา้งเหมาท า
ป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดังาน  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
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-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 87 ล าดบัท่ี 1          

โครงการวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   จ านวน 15,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส าคญัทางพระพุทธศาสนา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผูท่ี้เชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วตัถุประสงค์  ไดแ้ก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สถานท่ีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ค่าสถานท่ี  จดังาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง 
เตน้ท ์เวที  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัหรืออ่ืนๆ ค่าจา้งเหมา
ท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จดัสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้ าประปา  
โทรทศัน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจดั
งาน ค่าใชจ่้ายในการประกวดหรือแข่งขนั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าโล่ หรือถว้ยรางวลัท่ีมอบให้ผู ้
ชนะการประกวดหรือการแข่งขนัเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวด
หรือแข่งขนั ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน 
เช่น  ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพต่์างๆ ค่าใชจ่้ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทศัน์ 
ค่าจา้งเหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดังาน  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 

ฉบบัท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการ จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 87 ล าดบัท่ี 1 
 
 
 
 
 
 



 
วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19           หนา้ 70 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 1,998,995   บาท 
       งบบุคลากร       รวม 1,428,995   บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 1,428,995   บาท 

เงินเดือนพนกังาน      จ านวน    908,733   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน และ         
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนกังานส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน     
พ.ศ. 2542  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวจ้  านวน 12 เดือน       

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน 42,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผูด้  ารงต าแหน่งวิชาการ บริหาร อ านวยการ 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  6 พ.ศ.2559  และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงั
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน 12 เดือน  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา 

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2559 

2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จ  านวนอตัราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไวจ้  านวน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง     จ านวน 447,672   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง 
มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้ลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4)    
ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน  2558  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้ง 

และการใหลู้กจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 26  พฤศจิกายน  2558  
3)หนงัสือส านกังาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558  

เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง      
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน 30,590   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี 26  
พฤศจิกายน  2558  จ  านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอตัราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบบั
แกไ้ขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไวจ้  านวน  12  เดือน   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) หนงัสือ ส านกังาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั 

หลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวขา้ราชการและ 
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ    
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  งบด าเนินงาน       รวม 570,000   บาท 
         ค่าใช้สอย       รวม 400,000   บาท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
  ค่าจา้งเหมาบริการ     จ านวน 400,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ อาทิเช่น   ค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ   
ตามอ านาจหนาท่ี ท่ี เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง       หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี  

16 กรกฎาคม 2556  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

ค่าวสัดุ       รวม 170,000   บาท 
  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ     จ านวน 170,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ี
ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น     
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง ดงัน้ี   
ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  ไมโครโฟน  ขา
ตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เคร่ืองประจุไฟ ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้ น ไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  
ปลัก๊ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์  และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ รพจีสเตอร์  มูฟวิ่ง
คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนร์  สายอาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เคร่ืองรับโทรศพัท์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน     รวม 4,171,000  บาท 
       งบด าเนินงาน      รวม 200,000    บาท 
  ค่าวสัดุ       รวม 200,000    บาท 
  วสัดุก่อสร้าง      จ านวน 200,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุก่อสร้าง  ประเภทวสัดุคงทน วสัดุ     ส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย   เพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกับค่าวสัดุ เช่น        
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 
โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  ดงัน้ี   
ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  ไมต่้างๆ คอ้น คีม 
ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เคร่ืองวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถ
ส้วม อ่างลา้งมือ ราวพาดผา้ ฯลฯ  
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ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้คืนสภาพดงัเดิมท่ี
มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดงัน้ี  ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
   งบลงทุน       รวม 3,971,000   บาท 
       ค่าครุภัณฑ์       รวม      22,000   บาท 
  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง  จ านวน      22,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จ  านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท โดยมี
คุณลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั      
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดงัน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั       (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี 
คุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 6MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
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- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด  

Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ 

ท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5) หนงัสือ ท่ี มท 0808.2/ว1989  ลงวนัท่ี 22  มิถุนายน 2552  เร่ือง  การตั้งงบประมาณ 

เพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง     รวม 3,949,000 บาท 
       ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ภายในหมู่บา้น  
บา้นโพนแพง หมู่ 5      จ านวน 46,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  บา้นโพนแพง หมู่  5   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย  3.00  เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่  66.00  ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้งสองขา้งๆละ 0.30 เมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 3 
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2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร ภายในหมู่บา้น  

บา้นโพนแพง หมู ่5      จ านวน 158,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนแพง หมู่  5   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย  3.00  เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่  267.00  ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้งๆละ 0.30 เมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4        
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ภายในหมู่บา้น  

บา้นโพนแพง หมู ่5      จ านวน 24,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโพนแพง หมู่  5   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย  4.00  เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่  40.00  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
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  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้นนายโสพล  กอ้นดินจ่ี บา้นดินจ่ี หมู่ 11 จ านวน 111,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโสพล         
กอ้นดินจ่ี บา้นดินจ่ี   หมู่ 11  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้งๆละ 0.30 เมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น ซอยคุม้ตะวนัยอแสง 1 บา้นดินจ่ี หมู่ 1 

จ านวน 124,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บา้น ซอยคุม้ตะวนัยอแสง 1  
บา้นดินจ่ี  หมู่ 1  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง  3.00  เมตร ยาว 71.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่  213.00  ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 57 ล าดบัท่ี 10 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น ซอยคุม้ตะวนัยอแสง 2 บา้นดินจ่ี หมู่ 1 

จ านวน 51,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  ซอยคุม้ตะวนัยอแสง 2  
บา้นดินจ่ี  หมู่  1  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่  87.00  ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 57 ล าดบัท่ี 10 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น ซอยคุม้ไผสี่เขียว บา้นดินจ่ี หมู่ 1 

จ านวน 75,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  ซอยคุม้ไผสี่เขียว  
บา้นดินจ่ี  หมู่  1  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 43.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่  129.00  ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 57 ล าดบัท่ี 10 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น บา้นโพนแพง หมู่ 4 จ านวน  88,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  บา้นโพนแพง  
หมู่  4  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย  3.50  เมตร ยาว 43.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่ 150.50  ตารางเมตร    ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าฝาย(จ านวน 3 ช่อง) บา้นโพนแพง หมู่ 10  จ  านวน  250,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าฝาย (จ านวน 3 ช่วง) 
บา้นโพนแพง หมู่ 10  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ช่วงท่ี 1 และ 3 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ลงลูกรังทางเช่ือม ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 15.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 52.50 ตารางเมตร ลงลูกรังทางเช่ือม รวมพื้นท่ีก่อสร้างทั้ง  
3 ช่วง ไม่นอ้ยกวา่ 412.50 ตารางเมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4            
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนายจิม คนโท บา้นดินจ่ี หมู่ 11 

จ านวน 64,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบา้นนายจิม  คนโท  
บา้นดินจ่ี หมู่ 11  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่ 105.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้งๆละ 0.50 เมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกง้นอ้ย บา้นหว้ยสมอทบ หมู่ 6 

จ านวน 100,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแกง้น้อย บา้นห้วยสมอ
ทบ หมู ่6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย 
กวา่ 168.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง + ทางเช่ือม 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บา้น บา้นท่านาเลา หมู่ 9 

จ านวน 95,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน          
บา้นท่านาเลา หมู ่9  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่ 160.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง + ทางเช่ือม 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บา้น บา้นหว้ยสมอทบ หมู่ 6 

จ านวน 150,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน          
บา้นหว้ยสมอทบ หมู ่6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย 

กวา่ 244.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้ง 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บา้น บา้นดินจ่ี หมู่ 11 

จ านวน 56,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บา้น บา้นดินจ่ี 
หมู ่11  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
ไม่นอ้ยกวา่ 87.00 ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ขา้งๆละ 0.30 เมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ คสล. หว้ยไมฮ้วก บา้นดินจ่ี หมู่ 11 จ านวน 408,000   บาท 

   - เพื่ อ จ่าย เป็นค่ าด า เนินโครงการฝายน ้ าล้น  คสล . ห้ วยไม้ฮวก  บ้าน ดิน จ่ี   ห มู่   11                   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ฝายน ้าลน้ คสล. ยาว 12.54  เมตร กวา้ง 22 เมตร สันฝายน ้าลน้สูง 2.20  เมตร ยาว 15.80 เมตร 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 85 ล าดบัท่ี 4 
โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ คสล. หว้ยหินฮาง บา้นโคกสนาม หมู่ 3  จ  านวน  207,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ คสล. หว้ยหินฮาง บา้นโคกสนาม   
หมู่  3  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ฝายน ้าลน้ คสล. ยาว 15.54 เมตร กวา้ง 14.00 เมตร สันฝายน ้าลน้สูง 1.20 เมตร  
ยาว 9.35 เมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 85 ล าดบัท่ี 4 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตวัย ูคสล. พร้อมฝาปิด บา้นทุ่งสวา่งพฒันา หมู ่8 

จ านวน 200,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตวัย ูคสล. พร้อมฝาปิด  
บา้นทุ่งสวา่งพฒันา หมู่  8  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- รางระบายน ้า คสล. ขนาดปากกวา้ง  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.40 - 0.50  เมตร   
ยาว  115.00  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน ้า  คสล. 0.30X1.00  เมตร  จ  านวน  33.00  ท่อน  วาง  7  จุด 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 58 ล าดบัท่ี 17 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตวัย ูคสล. พร้อมฝาปิด บา้นโนนหนามแท่ง หมู ่7 

จ านวน 250,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน ้าแบบตวัย ูคสล. พร้อมฝาปิด  
บา้นโนนหนามแท่ง  หมู่  7 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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- รางระบายน ้า ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 – 0.50 เมตร ยาว 158.00  เมตร  

หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร จ านวน 10.00 ท่อน จ านวน 2 จุด  
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 62 ล าดบัท่ี 45 
  โครงการขดุลอกหว้ยหินฮาง บา้นโคกสนาม หมู่ 3  จ านวน 59,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการขดุลอกห้วยหินฮาง บา้นโคกสนาม หมู่ 3   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขดุลอก ขนาดปากกวา้ง 9.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  กน้กวา้ง 6.50 เมตร ปริมาตรดินขดุ 
ไม่นอ้ยกวา่ 1,732.50 ลูกบาศกเ์มตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 86 ล าดบัท่ี 9 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต ่า บา้นดินจ่ี หมู่ 2 จ านวน 30,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต ่า บา้นดินจ่ี หมู่ 2   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง  3.00-4.00 เมตร ยาว 1,952.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุดเสียหาย 
เป็นหลุม – บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
 
 
 
 



วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19           หนา้ 84 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น บา้นดินจ่ี หมู่ 11 จ านวน 10,000 บาท    

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บา้น บา้นดินจ่ี หมู่ 11 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุม – บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น บา้นท่านาเลา หมู่ 9   จ  านวน   10,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บา้น บา้นท่านาเลา  
หมู่ 9  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุดเสียหายเป็น 
หลุม – บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหว้ยมะอึตอนบน บา้นโพนแพง หมู่ 4 

จ านวน 162,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหว้ยมะอึตอนบน  
บา้นโพนแพง  หมู่ 4  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

-  ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 2,314.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหินขวา บานดินจ่ี หมู่ 2 จ านวน 30,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหินขวา บา้นดินจ่ี  หมู่ 2   
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

-  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 1,951.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุดเสียหาย 
เป็นหลุม - บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแกง้นอ้ย บา้นหว้ยสมอทบ หมู่ 6  จ  านวน 40,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแกง้น้อย บา้นห้วยสมอทบ หมู่ 6  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 3,739.00 เมตร  ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด 
เสียหายเป็นหลุม-บ่อ 
 
 
 



วนัท่ีพิมพ ์: 8/9/2563  10:50:19           หนา้ 86 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกป่ากุง สปก. บา้นโคกสนาม หมู่ 3 จ านวน 40,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคก   ป่ากุง สปก. บา้นโคกสนาม 
หมู่ 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 2,940.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วน 
ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม-บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บา้น บา้นโพนแพง หมู่ 5    จ  านวน  22,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บา้น บา้นโพนแพง หมู่ 5  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ซ่อมแซมเฉพาะในส่วนท่ีช ารุดเสียหาย เป็นหลุม – บ่อ  
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภูโป่ง บา้นหว้ยสมอทบ หมู่ 6 จ านวน 30,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภูโป่ง บา้นหว้ยสมอทบ หมู่ 6  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 1,033.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วน 
ท่ีช ารุดเสียหายเป็นหลุม – บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 9 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบภูนอ้ย บา้นโคกสนาม หมู่ 3 จ านวน 30,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบภูนอ้ย บา้นโคกสนาม หมู่ 3  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 2,208.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วนท่ี
ช ารุดเสียหายเป็นหลุม – บ่อ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 9 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายส่องจนัทร์ ช่วงถนนเพื่อการเกษตร บา้นโพนแพง หมู่ 5-8 

จ านวน 40,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายส่องจนัทร์ ช่วงถนน 
เพื่อการเกษตร บา้นโพนแพง หมู่ 5-8  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด 
เป็นหลุม-บ่อ 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 9 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกป่ากุง บา้นท่านาเลา หมู่ 9  จ านวน 177,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกป่ากุง บา้นท่านาเลา 
หมู่ 9  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 4,395.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 1 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายส่องจนัทร์ ช่วงภายในหมู่บา้น บา้นโพนแพง หมู่ 5-8 

จ านวน 39,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายส่องจนัทร์ ช่วงภายใน
หมู่บา้น บา้นโพนแพง หมู่ 5-8  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 9 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้าลน้ คสล.(ฝายกกโก) บา้นโพนแพง หมู่ 10  จ  านวน 197,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้ าลน้ คสล.(ฝายกกโก) บา้นโพนแพง  
หมู่  10 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ซ่อมแซมผนงัดา้นขา้งฝายน ้าลน้ คสล. ดา้นขา้ง สูง 2.20 เมตร เสริมสันฝายน ้าลน้ คสล.  
สูง 1.00 เมตร หนา 0.60 เมตร เรียงทิ้งหินใหญ่ดา้นหลงัฝาย ถมดินเสริมพื้นดา้นหนา้ฝายน ้าลน้ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 56 ล าดบัท่ี 4 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. ช ารุด บา้นท่านาเลา หมู่ 9 จ านวน 145,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. ช ารุด บา้นท่านาเลา หมู่ 9 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ซ่อมแซมพื้นสะพาน คสล. ช ารุด ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.18 เมตร 
ปรับปรุงท าพื้นกั้นตล่ิง คสล. ท่ีคอสะพาน ขนาดพื้นท่ีกวา้งเฉล่ีย 5.30 - 8.80 เมตร ยายเฉล่ีย 8.20 - 10.50 เมตร 
เรียงทิ้งหินใหญ่ หนา 0.50 เมตร บ่อพกัน ้ า คสล. ขนาด ปากกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 - 0.60 เมตร ยาว 
10.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม 

คร้ังท่ี 1 หนา้ 5 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น ซอยบา้นนายพนันา  ลงัภูรี  บา้นดินจ่ี หมู่ 11 

จ านวน 9,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น ซอยบา้นนายพนันา  ลงัภูรี 
บา้นดินจ่ี หมู่ 11 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร 
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 ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 1 
โครงการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นดินจ่ี หมู่ 2  จ  านวน 150,000 บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  
บา้นดินจ่ี หมู่ 2  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ขนาดกวา้ง 13.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือพื้นท่ีปรับปรุงไม่นอ้ยกวา่ 
403.00 ตารางเมตร 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 79 ล าดบัท่ี 5 
โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายแกง้นอ้ยไมก้ลายเป็นหิน บา้นท่านาเลา หมู่ 9 

จ านวน 32,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการลงดินลูกรังปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายแก้งน้อยไม้
กลายเป็นหิน บา้นทา่นาเลา หมู่ 9  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ลงดินลูกรัง ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 

1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 

3) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 55 ล าดบัท่ี 3 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 200,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดินจ่ี จ านวน 200,000 บาท  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

จ านวน 40,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม  

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี  

16 กรกฎาคม 2556 5)  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี  มท 0808.2/ว 1134 ลงว ันท่ี  9 

มิถุนายน 2558  
แผนงานการเกษตร 

   งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้      รวม 30,000   บาท 
      งบด าเนินงาน       รวม 30,000   บาท 

 ค่าใช้สอย       รวม 20,000   บาท 
 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ    จ านวน 20,000  บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบดว้ย  ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัโครงการ  ค่าวสัดุการเกษตร เช่น ตน้ไม ้ ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพนัธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าน ้าด่ืม น ้าใชใ้นการด าเนินโครงการ  ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดัโครงการ  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 82 ล าดบัท่ี 1 
  ค่าวสัดุ       รวม 10,000   บาท 
  วสัดุการเกษตร      จ านวน 10,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวสัดุการเกษตร ประเภทวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง วสัดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ เช่น         
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง  เป็นตน้ 
โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  ดงัน้ี   
 ก. ประเภทวสัดุคงทน   
ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า  ดงัน้ี  เคียว สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เคร่ืองดกัแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ  
ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง   
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัสั้นไม่คงสภาพเดิม ดงัน้ี  ปุ๋ย ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์พนัธุสัตวปี์ก และสัตวน์ ้ า วสัดุ
เพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพนัธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผูใ้บหรือผา้พลาสติก หนา้กากป้องกนัแก๊สพิษฯลฯ      
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/1657 ลงวนัท่ี 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา 

ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนงัสือท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวนัท่ี  9  มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ 

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แผนงานงบกลาง 

    งบกลาง       รวม 12,459,400   บาท 
       งบกลาง       รวม 12,459,400   บาท 

 งบกลาง      รวม 12,459,400   บาท 
 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม    จ านวน      300,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ 
ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งพนกังานจา้ง เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพค่าจา้งชัว่คราว เป็นเงิน 300,000 บาท 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ   
1)  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวนัท่ี   

22  มกราคม  2557เร่ือง การจ่ายเบ้ียประกนัสังคมของพนกังานจา้ง  
3) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวนัท่ี   

10  กรกฎาคม  2557  เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง    
(ฉบบัท่ี 3)      

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ านวน 15,000   บาท 
   - ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง         
โดยค านวณในอตัราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้งทั้งปี (มกราคม – ธนัวาคม) 
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ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ   
1)  พระราชบญัญติัเงินทดแทน (ฉบบัท่ี ๒)   พ.ศ. 2561   
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172  ลงวนัท่ี  

24  ธนัวาคม  2561 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ     จ านวน 7,648,800   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ ผู ้สูงอาย ุ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 และได้   ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพไวก้ับองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินไวแ้ล้ว โดยจ่ายอัตราเบ้ียยงัชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวน้แต่  ในส่วนของเงินเพิ่มท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามขอ้ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดด้ าเนินการมาก่อนใชฐ้านขอ้มูลจ านวนผูสู้งอายุ
ตามประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยค านวณจากอตัราเฉล่ียการเพิ่มข้ึน 3 ปียอ้นหลงั 
และขอ้มูลจ านวน ผูสู้งอายุท่ีได้บนัทึกในระบบสารสนเทศการจดัการฐานขอ้มูล เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 
แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2552 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 
3) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 80 ล าดบัท่ี 1 
เบ้ียยงัชีพคนพิการ     จ านวน 3,753,600   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการ   ให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการไวก้บัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวน้แต่ในส่วนของเงินเพิ่มท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามขอ้ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงิน 
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สงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดด้ าเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานขอ้มูล
จ านวนคนพิการตามประกาศบญัชีรายช่ือ ผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ ค านวณจากอตัราเฉล่ียการเพิ่มข้ึนสามปี
ยอ้นหลงั และขอ้มูลจ านวนคนพิการท่ีไดบ้นัทึกในระบบสารสนเทศการจดัการฐานขอ้มูลเบ้ียยงัชีพขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากประกาศบญัชีรายช่ือ โดยด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้ถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนงัสือสั่งการ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542  

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  25  พฤศจิกายน  2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
3) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 80 ล าดบัท่ี 2 
  เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์     จ านวน 102,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ แก่ผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บ 
รองและท าการวินิจฉยัแลว้ และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุ้ปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได ้โดยผูป่้วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการ
ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548  ค่าเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์  ตามบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บอนุมติั จากผูบ้ริหาร   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
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-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนา้ท่ี 80 ล าดบัท่ี 3 
  ส ารองจ่าย      จ านวน 300,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอ
ต่อการเผชิญเหตุสาธารณภยัตลอดปี และน าไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกนัและยบัย ั้งก่อนการเกิดสาธารณภยัหรือคาดวา่
จะเกิดสาธารณภยั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2541 ขอ้ 19  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวนัท่ี 12  มีนาคม  2545 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  มท  0808.2/ว 4072 ลงว ัน ท่ี  15 กรกฎาคม  2559 หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัท่ี 6  มิถุนายน  2559 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

พ.ศ. 2541 ขอ้ 19 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวนัท่ี 12  มีนาคม  2545 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215  ลงวนัท่ี 6  มิถุนายน  2559      
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ   จ านวน 140,000   บาท 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั  ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2563 และประกาศของคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) ประกาศของคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ ์

เพื่อสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199 ลงวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
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3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลงวนัท่ี  

26 กรกฎาคม 2554 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการตั้งงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 81 ล าดบัท่ี 4 
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 200,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)           
ตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 1    
ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  และมิให้น ารายรับประเภทพนัธบตัร เงินกู ้เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้และ
เงินอุดหนุนมารวมค านวณ   

ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 
1) พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 
3) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญ 

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500 
-  เป็นไปตามแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  

หนา้ท่ี 81 ล าดบัท่ี 5 
     
                           
          


