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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
      

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   29,900,000   บาท    

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,187,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,536,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,744,100 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,100 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือนและคําตอบแทน นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ฯ  ตามรายการดังตํอไปนี้       
   (1) เงินเดือน นายก อบต.   เดือนละ 20,400  บาท    
   (2) เงินเดือน รองนายก อบต.  เดือนละ 11,220 บาท  
จ านวน 2 คน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.  2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและ
คําตอบแทนผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
เทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 
 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด) 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลฯ   
ตามรายการดังตํอไปนี้  
   (1) เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํง นายก อบต.  
เดือนละ 1,750  บาท  
   (2) เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํง รองนายก อบต.  
เดือนละ  880 บาท  จ านวน  2 คน       
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทน
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด) 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลฯ   
ตามรายการดังตํอไปนี้      
    (1) เงินคําตอบแทนพิเศษ นายก อบต. เดือนละ  1,750  บาท  
    (2) เงินคําตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต.   
เดือนละ  880   บาท  จ านวน  2 คน       
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและ
คําตอบแทนผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554  
ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด) 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนและ
คําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลฯ  ตามรายการดังตํอไปนี้ 
    (1) เงินคําตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.  
เดือนละ 7,200 บาท   
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554  
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและ
คําตอบแทนผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554  
ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด) 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,059,200 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนและ
คําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล  ตามรายการดังตํอไปนี้       
    (1) เงินคําตอบแทนประธานสภา อบต. 
เดือนละ   11,220  บาท    
    (2) เงินคําตอบแทนรองประธานสภา อบต.  
เดือนละ 9,180  บาท  
    (3) เงินคําตอบแทนเลขนุการสภา อบต.  
เดือนละ  7,200  บาท   
    (4) เงินคําตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  
เดือนละ 7,200  บาท จ านวน 20 คน    
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554  
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและ
คําตอบแทนผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 
 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักปลัด) 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,792,840 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,531,100 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  ดังนี้    
    (1) ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน 1 ต าแหนํง  
    (2) รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน 1 ต าแหนํง 
    (3) นักบริหารงานทั่วไป     จ านวน  1  ต าแหนํง 
    (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน   1  ต าแหนํง 
    (5) นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน  1  ต าแหนํง 
    (6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน   1  ต าแหนํง 
    (7) เจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542  
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2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎าง 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(ส านักปลัด) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานสํวนต าบล   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง  
และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพ่ิม 
คําครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(ส านักปลัด) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล   
ต าแหนํง ผู๎บริหาร  ดังนี้ 
    (1) ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   เดือนละ 7,000 บาท   
    (2) รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  เดือนละ 3,500 บาท 
    (3) หัวหน๎าส านักปลัด   เดือนละ 3,500 บาท      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
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3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538   
และท่ีแก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)  
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6)   
(ส านักปลัด) 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 606,960 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างลูกจ๎างประจ า    ดังนี้  
    (1) เจ๎าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 ต าแหนํง 
    (2) ภารโรง  จ านวน 1 ต าแหนํง 
    (3) คนงานทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
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2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎
ลูกจ๎างของ อปท. ได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
(ส านักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 354,780 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ดังนี้   
    (1) ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่สํงเสรมิสุขภาพ   (ภารกิจ 1 อัตรา)    
    (2) คนงานทั่วไป  (ทั่วไป 1 อัตรา )     
    (3) พนักงานขับรถยนต์   (ทั่วไป 1 อัตรา)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,  
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่  
6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ 
พนักงานจา๎ง (ฉบับที่ 6)  ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2559 
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8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่6) 
(ส านักปลัด) 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง ดังนี้ 
   (1) ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่สงเสริมสุขภาพ (ภารกิจ  1  อัตรา) 
   (2) คนงานทั่วไป  (ทั่วไป  1  อัตรา) 
   (3) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป  1  อัตรา) 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคํา
ครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให๎พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(ส านักปลัด) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,705,840 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 483,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 272,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํ
พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎างที่ผํานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
(ส านักปลัด) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 156,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําเชําบ๎าน ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินคําเชําบ๎าน /เชําซื้อ / คําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระคําบ๎าน
ได๎ตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงิน
คําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      
  - เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎บริหาร

ท๎องถิ่น  พนักงานสํวนต าบล และลูกจ๎างประจ า  ตามสิทธิที่ควร
จะได๎รับ 
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- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(ส านักปลัด) 

   
ค่าใช้สอย รวม 724,840 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ๎างท า
โปสเตอร์ ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ คําล๎าง
อัดขยายรูปถําย การจ๎างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพรํ
กิจการขององค์การบริหารสํวนต าบลในสื่อประเภท
ตํางๆ เชํน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ วารสาร  
แผํนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน  สิ่งพิมพ์ตํางๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
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ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าประกันภัยรถยนต์ ความคุ๎มครอง 
ประเภทที่ ๓   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

      

    
คําจ๎างเหมาคนงานปฏิบัติหน๎าที่ท าความสะอาด จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาคนงาน ปฏิบัติหน๎าที่ท าความ
สะอาด บริเวณท่ีท าการ อบต. ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี 
ในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
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ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
สถานที่ราชการ 

จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาคนงาน ปฏิบัติหน๎าที่รักษาความ
ปลอดภัย ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่ท าการองค์การบริหาร
สํวนต าบล ฯลฯ และงานที่ได๎รับมอบหมายตามท่ีหัวหน๎างานสั่ง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

      

    
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาถํายเอกสารตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานของส านักปลัด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)  

    
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คําธรรมเนียม
ศาล คําธรรมเนียมที่ดิน หรือคําธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจําย
ในประเภทรายจํายนี้- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

      

    
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลํมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับการด าเนินงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,750 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ เชํน คําจ๎าง
เหมาก าจัดปลวก  คําล๎างอัดฉีดรถยนต์ คําจ๎างเหมาจัดท า
ของขวัญหรือของที่ระลึกตํางๆ  จ๎างเหมาปราบวัชพืช  ดูแล
ต๎นไม๎  ตัดหญ๎า คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน๎าที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามรายการตํอไปนี้         
    (1)  คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคล  เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ  
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คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง รับรอง 
รวมทั้งคําบริการ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน 
    (2)  คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น  
เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น  
เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ  คําพิมพ์
เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง รับรอง 
รวมทั้งคําบริการ  ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381   
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 69,940 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชํน  คําลงทะเบียนตํางๆ   คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง  คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคล     
คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตํอ
ราชการ      
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป/เลือกตั้งซ่อม จ านวน 300,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซํอม ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น หรือสมาชิกสภาท๎องถิ่น โดยจํายเป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู๎อ านวยการการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ประจ าหนํวยเลือกตั้ง   
คําประชาสัมพันธ์  คําป้าย  คําถํายเอกสาร คําแบบพิมพ์  
คําฝึกอบรม  คําวัสดุอุปกรณ์  คําจ๎างเหมาบริการและคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่  
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตั้งท๎องถิ่น    
(ส านักปลัด) 

      

    
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี   
หรือวันส าคัญตํางๆ คําจัดงาน คําเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ  ตาม
นโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด  กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจ
หน๎าที่  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542   
(ส านักปลัด) 
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ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําพวงมาลัย กระเช๎าดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และ
พวงมาลา  พิธีศาสนา หรืองานกิจการของท๎องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย 
ในการจัดงาน  การแขํงขันกีฬาและสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่  
10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎
บุคคลตํางๆ คําพวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎   
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลงวันที่   
11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎
บุคคลตําง ๆ คําพวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎ 
(ส านักปลัด)  

      

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จ านวน 15,150 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําตกแตํงสถานที่อบรม   คําสมนาคุณวิทยากร  
คําวัสดุและอุปกรณ์   คําจ๎างจัดหาคูํมือส าหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม   คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร  และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
( พ.ศ. 2561-2564) หน๎าที่  157  ล าดับที่  1 
(ส านักปลัด) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให๎สามารถ 
ใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและ
คําแรงงาน  ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให๎ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จําย 
จากคําวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผํนป้านชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน แผํนป้ายจาราจร
หรือแผํนป้ายตํางๆ มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน)  
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า  
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ  
สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ หรือจ๎างพิมพ์ ของใช๎ในการบรรจุหีบหํอ  
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น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักปลัด)     

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดมิหรือซํอมแซมแล๎วไมํ
คุ๎มคํา  ดังนี้  หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  
มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระจกเงา  
โอํงน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขํไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า  
รวมถึง หม๎อหุงข๎าวไฟฟ้า กระติดน้ าร๎อน กระติดน้ าแข็ง  
ถังแก๏ส เตา ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม๎กวาด เขํง มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน  
ผ๎าหํม ผ๎าปูโต๏ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักปลัด)      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ   
เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ดังนี้   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)     

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎
งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน  20,000  บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง   
คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎นโดยจํายเป็นคําวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล ฯลฯ (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์
บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข๎อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับ
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คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ  ได๎แกํ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับ
การซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นการซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเดอร์  
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง 
บ๏อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet  
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต๎น  
เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดิสเกตต์  
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักปลัด) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 388,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าในส านักงาน หรือ ในที่สาธารณะ  
หรือ อาคารสถานที่ที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบ 
ขององค์การบริหารสํวนต าบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคําสาธารณูปโภคค๎างช าระ 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(ส านักปลัด)      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 16,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน  คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ   
และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและ
คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ  เชํน  คําเชําเครื่อง   
คําเชําหมายเลขโทรศัพท์  คําบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัด)     

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการไปรษณีย์  คําธนาณัติ  คําดวงตรา 
ไปรษณียากร  คําเชําตู๎ไปรษณีย์  คําธรรมเนียมการโอนเงิน 
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชํน   
คําโทรภาพ (โทรสาร)  คําเทเลกซ์  คําวิทยุติดตามตัว   
คําวิทยุสื่อสาร  คําสื่อสารผํานดาวเทียม  คําใช๎จํายเกี่ยวกับ 
การใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ 
คําสื่อสารอ่ืนๆ  เชํน  คําเคเบิ้ลทีวี  คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม   
เป็นต๎น  และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการ
ดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัด)    

      

  
งบลงทุน รวม 925,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 925,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน 111,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเต็นท์ผ๎าใบทรงโค๎ง   
จ านวน  3  หลังๆ ละ 37,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. เต็นท์ผ๎าใบทรงโค๎ง  
   2. ขนาดไมํน๎อยกวํา  5 X 12  เมตร (กว๎าง X ยาว) 
- ครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคา เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงาน
ประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
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ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่  8 ล าดับที่  10 
(ส านักปลัด) 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 814,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
จ านวน 1 คันๆ ละ 814,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ขนาด  1  ตัน 
   2. ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา  2,400  ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ ากวํา 110 กิโลวัตต์ 
   3. ขับเคลื่อน  2  ล๎อ 
   4. แบบดับเบิ้ลแคบ 
- ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1  ส านักงานประมาณ เดือน มกราคม 2561   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2561  หน๎าที่  10  ล าดับที่  1 
(ส านักปลัด) 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
รายจ่ายอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการของ อบต.บ๎านวัง  โดยจาํยเป็น
คําจ๎างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน
หรือภายนอกเป็นหนํวยส ารวจประชาชน  เจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐ หนํวยงานของรัฐ หนํวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตํอ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านวัง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน๎าที่  160  ล าดับที่  12 
(ส านักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,340,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,722,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,722,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,514,900 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  ดังนี้ 
   (1) ผู๎อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  ต าแหนํง 
   (2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  1  ต าแหนํง 
   (3) เจ๎าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  ต าแหนํง 
   (4) เจ๎าพนักงานธุรการ  จ านวน   1  ต าแหนํง 
   (5) เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  จ านวน  1  ต าแหนํง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ 
วิธีการจํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
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8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง) 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  
ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง  เดือนละ  3,500  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538   
และท่ีแก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ 
 (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)  
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6)   
(กองคลัง) 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 156,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ดังนี้ 
   (1) ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี  (ภารกิจ 1 อัตรา)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
(กองคลัง)   
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 9,600 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง ดังนี้ 
    (1) ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี  (ภารกิจ 1 อัตรา) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(กองคลัง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 607,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 294,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํ
พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎างที่ผํานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
จ านวน  160,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
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ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท  
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองคลัง) 
(2) เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
จ านวน  20,000  บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกคําตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรม ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่  
26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ๎งหลักการเบิกคําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
(กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให๎แกํพนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง  ที่ได๎รับอนุมัติให๎
ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 101,400 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําเชําบ๎าน ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินคําเชําบ๎าน /เชําซื้อ / คําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระคําบ๎าน
ได๎ตามระเบียบฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(กองคลัง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน 
(กองคลัง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาคนงาน ปฏิบัติหน๎าที่คนงาน
ทั่วไป ปฏิบัติงานให๎บริการประชาชนที่รับบริการ  ถําย
เอกสาร ต๎อนรับผู๎มารับบริการ เป็นผู๎ชํวยจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ
การจดัเก็บภาษี ฯลฯ  และงานที่ได๎รับมอบหมายภายในกองคลัง
ตามท่ีหัวหน๎างานสั่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
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งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองคลัง)  

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล  
คําธรรมเนียมที่ดิน หรือคําธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจํายใน
ประเภทรายจํายนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองคลัง)  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชํน  คําลงทะเบียนตํางๆ  คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง   
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตํอราชการ   
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําคัดส าเนา
เอกสาร  คํากระดาษ A3  คําหมึกเครื่องปริ้นเตอร์และคําใช๎จําย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่ 6  ล าดับที่   1 
(กองคลัง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ
คําแรงงาน ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให๎ปฏิบัติ ดังนี้   
1) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย   
2) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3.  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน ดังนี้   
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกดิความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผํนป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือหนํวยงาน แผํนป้ายจาราจรหรือแผํนป้าย
ตํางๆ มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป เป๊ก  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได๎ 
จากการซื้อ หรือจ๎างพิมพ์ ของใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข  
ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎
งานไมํยนืนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน  20,000  บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข๎อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tap
e) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเดอร์  
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(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง 
บ๏อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card,  
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอําน
และบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองคลัง) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการไปรษณีย์  คําธนาณัติ  คําดวงตรา 
ไปรษณียากร  คําเชําตู๎ไปรษณีย์  คําธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จ านวน 11,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก  แบบ  2  บานเปิด  
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
   1. มีมือจับชนิดปิด 
   2. มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ เดือน มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด   
ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559   
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536   
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีที่เบิกจําย 
ในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค ปี 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  0444   
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจํายขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่  10  ล าดับที่  1 
(กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 159,800 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 159,800 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 119,800 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 24,900 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเบี้ยเลี้ยง  
อป.พร.  คําน้ าดื่ม  คําป้ายประชาสัมพันธ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่  165  ล าดับที่  7 
(ส านักปลัด) 

      

    
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 24,900 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  
คําเบีย้เลี้ยง อป.พร. คําน้ าดื่ม  คําป้ายประชาสัมพันธ์  และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่  165  ล าดับที่ 8 
(ส านักปลัด) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ 
ใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและ
คําแรงงาน  ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
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คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ดังนี้   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)     
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คํา
ภาษ ี คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ทํอดูดตัวหนอน สายสํงน้ าดับเพลิง  
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)  
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,204,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,072,420 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,072,420 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 699,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  ดังนี้         
   (1) ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
จ านวน 1 ต าแหนํง   
   (2) นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
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8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษาฯ) 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล   
ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
เดือนละ 3,500 บาท     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538   
และท่ีแก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น  
(ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือน และ
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ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)  
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6)  
(กองการศึกษาฯ)  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 295,420 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ดังนี้       
   (1) ผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (ภารกิจ 1 อัตรา)       
   (2) ผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทั่วไป 1 อัตรา )   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่  
6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 3) 
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7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
จ๎าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่  
20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 6) 
(กองการศึกษาฯ) 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง  ดังนี้       
   (1) ผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (ภารกิจ 1 อัตรา)       
   (2) ผู๎ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทั่วไป 1 อัตรา )         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(กองการศึกษาฯ) 
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งบด าเนินงาน รวม 132,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ผํานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าป้ายหรือแผงปิด  การจ๎างท า
โปสเตอร์  ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์  วีดีโอ  วีดีทัศน์ อัด
ขยายรูปถําย ประกาศ  การจ๎างท าโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  และ
เผยแพรํกิจการขององค์การบริหารสํวนต าบล  ในสื่อประเภท
ตํางๆ  เชํนวิทยุ กระจํายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)       

      

    
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างถํายเอกสารที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ของกองศึกษาฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
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งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)  

    
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียม และลงทะเบียนคําธรรมเนียม   ป้าย
ยานพาหนะ  คําธรรมเนียมศาล  คําธรรมที่ดิน  หรือคําธรรมเนียม
ใดๆ  ที่สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)  

      

    
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 4,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  หรือ
เอกสารรูปเลํมอ่ืนใด ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําลงทะเบียนตํางๆ  คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น     
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสํวนต าบล และพนักงาน
จ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทาง
ไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตํอราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(กองการศึกษาฯ) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและ
คําแรงงาน  ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
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(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ) 

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน
ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   
3.  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษ ี  
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คําประกันภัย  คําติดตัง้  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผํนป้านชื่อ
ส านักงาน หรือหนํวยงาน แผํนป้ายจาราจรหรือแผํนป้าย
ตํางๆ มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ  
สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ หรือจ๎างพิมพ์ ของใช๎ในการบรรจุหีบหํอ  
น้ ามัน ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎
งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน  20,000  บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข๎อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tap
e) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของทีเ่ป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเดอร์  
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(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง 
บ๏อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card,  
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอําน
และบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,061,450 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,441,450 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 531,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 17,100 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย   คําป้าย  คําพาหนะ  คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน๎าที่ 92  ล าดับที่  4 
(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัยเรียน จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมพัฒนาการ
เด็กในวัยเรียน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํารับรองผู๎ที่เชิญมา
รํวมงานและผู๎มารํวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์   
ได๎แกํ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์  คําใช๎จํายเกี่ยวกับสถานที่และคําใช๎จํายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎อง  ได๎แกํ คําสถานที่จัดงาน เชํน คําเชําหรือ 
คําบ ารุง คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน  
รวมคําติดตั้งและคํารื้อถอน เชํน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง  
เต๎นท์ เวท ี คําใช๎จํายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  
เชํน คําจ๎างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คําจ๎างเหมาท า
ความสะอาด คําใช๎จํายในการตกแตํง จัดสถานที่  
คําสาธารณูปโภคตํางๆ เชํน กระแสไฟฟ้า น้ าประปา  
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โทรทัศน์ รวมถึงคําติดตั้ง คําเชําอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  
คําเชําหรือคําบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน ได๎แกํ คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คําโลํ หรือถ๎วยรางวัลที่มอบให๎ผู๎ชนะการประกวดหรือการ
แขํงขนัเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให๎ผู๎
ชนะการประกวดหรือแขํงขัน คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ  
คํามหรสพ การแสดง และคําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เชํน คําโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ตํางๆ คําใช๎จํายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คําจ๎างเหมา
ท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎อง
ในการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ 
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561   
หน๎าที่ 3  ล าดับที่  1 
(กองการศึกษาฯ) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 454,400 บาท 

      

  (1)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  303,800 บาท 
เพ่ือเบิกหักผลักสํงเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จ านวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน(ส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
(2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  105,400  บาท 
เพ่ือเบิกหักผลักสํงเป็นคําจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 1,700 บาท  (ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ) 
(3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  8,000  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสํงเป็นคําหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
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(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 8,000 บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสํงเป็นคําหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  12,000  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสํงเป็นคําหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  17,200  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสํงเป็นคําหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  อัตราคนละ 430 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551  
(ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2561   
หน๎าที่  2  ล าดับที่  1  
(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 909,950 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3.  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน ดังนี้   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ  
สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ หรือจ๎างพิมพ์ ของใช๎ในการบรรจุหีบหํอ  
น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 894,950 บาท 

      

  (1) อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.    
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  จ านวน  4  แหํง
จ านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37  บาท/คน เป็นเงิน  776,100  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่  102  ล าดับที่  3 
(2) อาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านวัง   
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านวังจ านวน 1 แหํง  
จ านวน  260 วัน ๆ ละ  7.37 บาท/คน เป็นเงิน  118,850  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่  102  ล าดับที่ 2  
และแก๎ไข ครัง้ที่ 1/2561  ประจ าปี 2561  หน๎า 16  ล าดับที่  15 
(กองการศึกษาฯ)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียน 
ในพื้นที่ 

จ านวน 1,620,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับคําอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในพ้ืนที่ จ านวน  4  แหํง  อัตรามื้อละ  20  บาทตํอคนตํอวัน   
จ านวน 200 วัน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 
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6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551  
(ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่ 172 ล าดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 498,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 278,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 188,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว จ านวน 7,500 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ทัง้ที่มีเจ๎าของและ 
ไมํมีเจ๎าของ โดยให๎ท าการส ารวจปีละ 2 ครัง้ (ครั้งแรกภายใน
เดือน ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน  ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 
3) หนังสือกรมสํงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  
ที ่มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค  
(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง จ านวน 33,900 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปันยิ้มสร๎างสุข
ผู๎สูงอายุตามรอยวิธีแหํงความพอเพียง โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําสมนาคุณวิทยากร คําเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม  คําตกแตํงสถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวจ าเป็นในการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542   
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2547  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการ
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2561   
หน๎าที่ 4  ล าดับที่  1  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 90,300 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําป้ายไวนิล  คําป้าย
ประชาสัมพันธ์  คําป้ายรณรงค์  คําของสมนาคุณ คําวัสดุเครื่อง
เขียนและเอกสารประกอบการฝึกอบรม คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําอาหาร คําพาหนะ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุํม
พ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่ 171  ล าดับที่  1  
และเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561   
หน๎าที่  23  ล าดับที่ 1    
(ส านักปลัด) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

จ านวน 26,800 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าภายใต๎โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย   คําป้ายโครงการ  คําวัคซีน  คําวัสดุ
อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมสํงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  
ที ่มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
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8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่ 108  ล าดับที่  7  
และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่ 21  ล าดับที่ 2  
(ส านักปลัด) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ 
ใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและ
คําแรงงาน  ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก 
คําวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

   
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพ่ือให๎ได๎มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ดังนี้   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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4) พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดตํอที่ต๎องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให๎แหลํงเพราะ
พันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแตํงตั้งเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
เพ่ิมเติม  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561  
เรื่อง ขอเน๎นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกันโรคที่มียุง 
เป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตราคําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจํายเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
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3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท   
วัคซีนตํางๆ  ส าล ีและผําพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาตํางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก๎ว  
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตํางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดตํอที่ต๎องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให๎แหลํงเพราะ
พันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแตํงตั้งเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
เพ่ิมเติม  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน๎น
ย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
9) หนังสือกรมสํงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  
ที ่มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
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10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
11) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน 

      

  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
12) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
13) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค  
(ส านักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1 บ้านดอนต าแย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 1 บ๎านดอนต าแย   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      



78 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 5  ล าดับที่ 1   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 2 บ้านบุ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 2 บ๎านบุ   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 5  ล าดับที่ 2   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 3  บ้านวัง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 3 บ๎านวัง   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 6  ล าดับที่ 3   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 4  บ้านหนองกลางดอน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข  หมูํที่ 4  
บ๎านหนองกลางดอน  ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 6  ล าดับที่ 4   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 5 บ๎านหนองน้ าใส   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 6  ล าดับที่ 5   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 6  บ้านโคกสะอาด 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 6 บ๎านโคกสะอาด   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 6  ล าดับที่ 6   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 7 บ๎านถนนวารี   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 7  ล าดับที่ 7   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8  บ้านวังใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 8 บ๎านวังใหมํ   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 7  ล าดับที่ 8   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 9  บ้านดอนมะยม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 9 บ๎านดอนมะยม   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 7  ล าดับที่ 9   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 10 บ้านดอนใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 10 บ๎านดอนใหม ํ  
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 7  ล าดับที่ 10   
(ส านักปลัด) 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 11 บ๎านวังสงํา   
ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1   
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 8  ล าดับที่ 11   
(ส านักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,001,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 863,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 863,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 653,700 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนต าบล   ดังนี้   
   (1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  จ านวน  1  ต าแหนํง    
   (2) นักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  ต าแหนํง       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   
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เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎าง
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(กองสวัสดิการสังคม) 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  
ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
เดือนละ 3,500 บาท     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538   
และท่ีแก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า 
สํวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศ 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6)   
(กองสวัสดิการสังคม) 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 145,800 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  
  (1) ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชน  (ภารกิจ  1  อัตรา)         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
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จ๎าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่6) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,900 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง   
  (1)  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชน  (ภารกิจ  1  อัตรา)         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้          
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(กองสวัสดิการสังคม) 
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งบด าเนินงาน รวม 138,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ผํานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
รางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น ให๎เป็นรายจํายอื่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีแกํพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557     
3) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นรายจํายอื่นขององค์กรปกครอง
ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2558   
4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ ว 27 ลงวันที่  29 ธันวาคม  2559 เรื่องซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี   
(กองสวัสดิการสังคม)      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 7,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ        
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.
2523 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554     
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน 
(กองสวัสดิการสังคม)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาท าป้ายหรือแผงปิด  การจ๎างท า
โปสเตอร์  ป้ายไวนิล  การบันทึกภาพยนตร์  วีดีโอ  วีดีทัศน์ อัด
ขยายรูปถําย ประกาศ  การจ๎างท าโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  และ
เผยแพรํกิจการขององค์การบริหารสํวนต าบล  ในสื่อประเภท
ตํางๆ  เชํนวิทยุ กระจํายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

    
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างถํายเอกสารที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน 
ของกองสวัสดิการสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552      
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542      
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก 
ที ่มท.0808.2/ว1657 ลว.16  กรกฏาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลํมอ่ืนใด ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552      
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น พ.ศ.2542      
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก 
ที ่มท.0808.2/ว1657 ลว.16 กรกฏาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชํน  คําลงทะเบียนตํางๆ  คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง   
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตํอราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3.  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
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ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผํนป้าน
ชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน แผํนป้ายจาราจรหรือแผํนป้าย
ตํางๆ มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี  
ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อ หรือจ๎างพิมพ์ ของใช๎ในการบรรจุ
หีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎
งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน  20,000  บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมลู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข๎อมูล  
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram  
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คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๏อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card,  
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต๎น เครื่องอําน
และบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,082,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,100,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,100,800 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 676,800 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล   ดังนี้   
   (1) ผู๎อ านวยการกองชําง    จ านวน 1 ต าแหนํง                   
   (2) นายชํางโยธา จ านวน 1 ต าแหนํง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ 
จํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558   
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เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561   
(กองช่าง) 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 35,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานสํวนต าบล   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(กองช่าง) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล   
ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองชําง  เดือนละ 3,500 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538   
และท่ีแก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า 
สํวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)  
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6)   
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 312,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
   (1) ผู๎ชํวยชํางโยธา  (ภารกิจ 1 อัตรา)   
   (2) ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า (ภารกิจ 1 อัตรา)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที ่26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่  
6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
จ๎าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่  
20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 6) ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
(กองช่าง) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
   (1) ผู๎ชํวยชํางโยธา  (ภารกิจ 1 อัตรา)   
   (2) ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า (ภารกิจ 1 อัตรา)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที ่2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให๎
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรการ
บริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
(กองช่าง) 
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งบด าเนินงาน รวม 942,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 82,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง ที่ผํานเกณฑ์การประเมิน
และมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไมํอาจท าในเวลาราชการได๎   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่าง)  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินคําเชําบ๎าน ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินคําเชําบ๎าน /เชําซื้อ / คําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระคําบ๎าน
ได๎ตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(กองช่าง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกีย่วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน 
(กองช่าง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาคนงาน ปฏิบัติหน๎าที่คนงานทั่วไป   
ปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือ พิมพ์หนังสือ การบริการประชาชน  
ถํายเอกสาร ต๎อนรับผู๎มารับบริการ และงานที่ได๎รับมอบหมาย
ภายในกองชํางตามท่ีหัวหน๎างานสั่ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
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ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองช่าง)  

    
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างถํายเอกสาร ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ของกองชําง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 

      

    
ค่าตรวจสอบและออกแบบ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างออกแบบและควบคุมงานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พ้ืนฐานหรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง และอยูํในความรับผิดชอบ
ของ อบต.บ๎านวัง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 

    
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะ 
ภายในต าบลบ๎านวัง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค  
(กองช่าง) 

      

    
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คําธรรมเนียม
ศาล คําธรรมเนียมที่ดิน หรือคําธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจําย
ในประเภทรายจํายนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
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งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค  
(กองช่าง) 

    
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลํมอ่ืนใด ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงานของกองชําง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค  
(กองช่าง) 

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ เชํน  คําเชํา
ทรัพย์สิน (ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  คําติดตั้งไฟฟ้า คําติดตั้งประปาฯ คําติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตํางๆ ฯลฯ  คําจ๎างเหมาบริการ หรือคําจ๎างเหมาบริการ
อ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชํน  คําลงทะเบียนตํางๆ คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง   
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน   
หรือไปติดตํอราชการ      
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(กองช่าง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ 
ใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและ
คําแรงงาน  ให๎จํายจากคําใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให๎ปฏิบัติ  ดังนี้                            
  (1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
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  (2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก
คําวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 45,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3.  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษ ี  
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก๎าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผํนป้าน
ชื่อส านักงาน หรือหนํวยงาน แผํนป้ายจาราจรหรือแผํนป้าย
ตํางๆ มูํลี่ มํานปรับแสง (ตํอผื่น) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิป เป๊ก  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการ
ซ้ือ หรือจ๎างพิมพ์ ของใช๎ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสํวน
วิทยุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
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ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง ดังนี้  ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตํางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน 
ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม๎ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม  
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อํางล๎างมือ ราวพาดผ๎า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส๎น  
แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง ดังนี้  ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอน้ า
บาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  ดังนี้   
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๏สหุงต๎ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน ก๏าซ ฯลฯ  
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองช่าง)     

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎
งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 
1. รายจํายเพื่อประกอบขึ้นใหมํ  ดัดแปลง   ตํอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุดไมํเกิน  20,000  บาท   
3. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
4. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี   
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น 
โดยจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งาน
แล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา  ดังนี้  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล ฯลฯ  
 

      



118 

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข๎อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ ได๎แกํ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุงปกติ
หรือคําซํอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน Ram คัตซีทฟิดเดอร์  
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)   
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์ (Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound  
Card) เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน  
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จ านวน 14,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ  
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 14,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. ขึ้น - ลง 2 ทาง 
  2. ขนาด  10  ฟุต 
  3. ความกว๎างบน 325 มม. กว๎างลําง 760 มม. สูง 2,990 มม. 
  4. โครงสร๎างบันไดผลิตจากไฟเบอร์กลาสหนา 3 มม. 
  5. คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนชํวยต๎านกระแสไฟฟ้า
และความร๎อน 
  6. ชั้นเหยียบเป็นอลูมิเนียมอัลลอยส์ หนา 1.9 มม. 
  7. รับน้ าหนักได๎ 150 กก. 
- ครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคา เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงาน
ประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่  11  ล าดับที่  3 
(กองช่าง) 
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บันไดไฟเบอร์กลาสพาด 2 ตอนเลื่อน จ านวน 26,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาสพาด 2 ตอนเลื่อน  
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 26,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. ขนาด  24  ฟุต 
  2. ความกว๎างฐานบันได 432 มม. ความสูง 3.6 มม. 
  3. ความสูงใช๎งาน 6.4 ม. 
  4. ความสูงสไลด์สูงสุด 7.3 ม.  
  5. โครงสร๎างผลิตจากไฟเบอร์กลาสหนา 3 มม. 
  6. คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนชํวยต๎านกระแสไฟฟ้า
และความร๎อน 
- ครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคา เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงาน
ประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่  12  ล าดับที่  4 
(กองช่าง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 87,100 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 87,100 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 87,100 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
และแผนอ่ืน ๆ) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น เพ่ือจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  ประชุม
คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานตํางๆ เกี่ยวกับจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู๎น าชุมชน สร๎างเครือขํายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข๎อมูลมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ  และ
อุปกรณ์  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําปา้ย และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548   
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
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6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 5797 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผน 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559   
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 22938   
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข๎อหารือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
8)  หนังสือกรมสํงแสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.3/ว 1617  ลงวนัที่ 16  สิงหาคม 2560   
เรื่อง  เผยแพรํเอกสารประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ชุดที่ 1   
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินการแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 0357  ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินการแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
11) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.3/ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน   
สูํการพัฒนาท๎องถิ่นแบบบูรณาการ   
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 976  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการสํงเสริม
การเมืองภาคพลเมืองของรัฐ  
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14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่0808.2/ว252 ลงวันที่   
22  มกราคม  2553 เรื่อง  มาตรการประหยัดในการเบิก
คําใช๎จําย 

      

  15) หนงัสือกระทรวงการคลัง  ดํวนที่สุด  
ที ่กค (กวจ) 0405.2/053583  ลงวันที่   15  ธันวาคม  2560 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาอาหาร อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารํวมประชุม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
16) หนังสือกระทรวงมหาไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   เรื่องการตั้งงบประมาณและ 
การเบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
17) ระเบียบกระทรวงมหาไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการ
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎าที่  163  ล าดับที่  1    
(ส านักปลัด) 

      

    
โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) จ านวน 37,100 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเยาวชนบ๎านวัง  
รวมพลังต๎านยาเสพติด (อบายมุข) โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําสมนาคุณวิทยากร คําเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม  คําตกแตํงสถานที่  คําอาหาร  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการจัดท าโครงการ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน๎าที่ 104  ล าดับที่  1  และ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่ 20 ล าดับที่ 1      
(ส านักปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันส าคัญของราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี   
หรือวันส าคัญตํางๆ ของชาติ คําจัดงานหรือกิจกรรมตํางๆ   
ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือ  
ตามภารกิจอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542   
(กองการศึกษาฯ) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 15,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําพวงมาลัย กระเช๎าดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และ
พวงมาลา  พิธีศาสนา หรืองานกิจการของท๎องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน  การแขํงขันกีฬาและสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่  
10  พฤศจิกายน2530  เรื่อง  การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎
บุคคลตํางๆ คําพวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎   
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลงวันที่
11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎
บุคคลตําง ๆ คําพวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎ 
(กองการศึกษาฯ)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการประเพณีบวงสรวงอนุเสารีย์ท้าวสุนารี อ าเภอโนนไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุน ให๎แก ํสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย 
ตามโครงการประเพณีบวงสรวงท๎าวสุรนารี  อ าเภอโนนไทย   
ประจ าปี งบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ. 2561-25564) หน๎า 175  ล าดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,119,700 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,119,700 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,119,700 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย - ค้างพลูกลาง  
หมู่ที่ 1 

จ านวน 150,900 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนหินคลุก ผิวจราจร  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมํน๎อยกวํา 131.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ  
ทถ.นม. 01-106 (จุดเริ่มต๎นโครงการที่นานางบังอร - จุดสิ้นสุด
โครงการที่นานางสนิท กันกลางดอน) พร๎อมป้ายโครงการและ 
ป้ายโครงการชั่วคราว อยํางละ 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต.บ๎านวัง ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎าที่  112 ล าดับที่ 1  
และแก๎ไข ครัง้ที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎าที่  9  ล าดับที่ 1  
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขาม   
หมู่ที่ 2 บ้านบ ุ

จ านวน 196,600 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 48.00 ลบ.ม. มีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 320 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม.  
01-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการบ๎านนายดื้อ ธงสันเทียะ - จุดสิ้นสุด
โครงการไรํนางเพชร ดะขุนทด) พร๎อมป้ายชั่วคราวและ 
ป้ายโครงการ อยํางละ 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบ 
ที ่อบต.บ๎านวัง ก าหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
กํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎าที่  117 ล าดับที่ 16  
และแก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎าที่  9  ล าดับที่ 2 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองกลางดอน 

จ านวน 629,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างหอถังเหล็กส าเร็จรูปทรงแชมเปญ  
ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร๎อมฐานราก คสล.  
แบบตอกเข็ม (ที่ตั้งโครงการบริเวณสระวัดหนองกลาง
ดอน) รายละเอียดตามแบบส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 10  
เลขที่ 3112020 พร๎อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราว อยํางละ 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ๎านวัง  
ก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 2  ล าดับที่ 2 และ 
แก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 10  ล าดับที่ 3 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่จอย - บ้านนายเอื้อม  
หมู่ที่ 5 

จ านวน 154,600 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 36.00 ลบ.ม. มีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 240 ตร.ม. ไหลํทางหินคลุกเฉลี่ยข๎างละ 0.20 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 01-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการ 
บ๎านพํอใหญํจอย - จุดสิ้นสุดโครงการบ๎านางสมทรง บ ารุงศิลป์)  
พร๎อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อยํางละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ๎านวัง ก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
กํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที ่15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า  125 ล าดับที่ 39  
และแก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎า  10  ล าดับ 4 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกสายโคกสะอาด – 
หนองตะครอง ซอย 2 หมู่ที่ 6 

จ านวน 159,500 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนดินเสริมหินคลุก  
ดินถม กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไมํน๎อยกวํา 400 ลบ.ม. หินคลุก  
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวํา 80 ลบ. ม. รายละเอียด 
ตามแบบ ทถ.นม. 01-101 และแบบ ทถ.นม. 01-105  
(จุดเริ่มต๎นโครงการบ๎านนายถวิล อมฤก – จุดสิ้นสุดโครงการ 
ไรํนายบัณฑิต เกิดสันเทียะ) พร๎อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราว อยํางละ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ๎านวัง  
ก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎าที่  133 ล าดับที่ 63  
และแก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎าที่  10  ล าดับที่ 5 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแฉ่  หมู่ที่ 7 จ านวน 77,100 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว๎าง 4.00  เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร   
มีปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 18.60  ลบ.ม. มีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 124 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม.  
01-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการบ๎านนางส าเนียง เลื่อนสันเทียะ -
จุดสิ้นสุดโครงการบ๎านนางหลอม ชาละวัน) พร๎อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ๎านวัง  
ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
กํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า 135 ล าดับที่ 68  
และแก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎า  11  ล าดับ 6  
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกคอกวัว - บ้านนางเปรียว   
หมู่ที่ 8 

จ านวน 84,100 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว๎าง 3.00 ม. ระยะทางประมาณ 45 ม.  
หนา 0.15 ม. มีปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 20.25 ลบ.ม.  
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 135 ตร.ม.  รายละเอียดตาม
แบบ ทถ.นม. 01-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการที่นานางเปรียว  
มณีอ าพัน - จุดสิ้นสุดโครงการบ๎านนายแก๎ว โงนสันเทียะ)   
พร๎อมป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด 
ตามแบบท่ี อบต.บ๎านวัง ก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
กํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า  137 ล าดับที่ 75  
และแก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎า  11  ล าดับ 7 
(กองช่าง) 
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โครงการวางท่อระบายน้ าระเริงหนองตาล หมู่ที่ 8 จ านวน 30,400 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอ คสล. ขนาด ศก 0.80 เมตร  
จ านวน 8 ทํอน (ที่ตั้งโครงการบริเวณท่ีนานายสมจิต  
นาขุนทด) รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท  
รน - 101/56 และแบบ รน - 106/56 พร๎อมติดตั้งป้ายโครงการ
ชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ๎านวัง  
ก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่ 138  ล าดับที่ 79 และแก๎ไข  
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน๎าที่ 11 ล าดับที่ 8 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชูเดช หมู่ที่ 8 จ านวน 33,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว๎าง 3.00 ม.  ระยะทางประมาณ 18 ม. หนา 0.15 ม.  
มีปริมาตรคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 8.10 ลบ.ม. มีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไมํน๎อยกวํา 54 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม.  
01-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการที่นานายชูเดช ยังสันเทียะ –  
จุดสิ้นสุดโครงการบ๎านนางหมํอม หมวดสันเทียะ) พร๎อมป้าย
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่  
อบต.บ๎านวัง ก าหนด   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎าที่ 138 ล าดับที่ 78  
และแก๎ไข ครัง้ที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎า  12  ล าดับ 9 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 จ านวน 215,700 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าฝา คสล.   
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 02-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการ 
ที่นานางสังเวียน เจิมขุนทด - จุดสิ้นสุดโครงการบ๎านนางสะอ้ิง  
โสขุนทด) พร๎อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราว อยํางละ 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ๎านวัง  
ก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎าที่  141 ล าดับที่ 86  
และแก๎ไข ครัง้ที่ 1/2561 ประจ าปี  2561 หน๎าที่ 12  ล าดับที่ 10 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าศาลา SML - สระประปา   
หมู่ที่ 10 

จ านวน 107,800 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าฝา คสล.  
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 02-201 (จุดเริ่มต๎นโครงการ
หน๎า ศาลา SML - จุดสิ้นสุดโครงการประตูวัดดอนต าแย  
ประตูท่ี 2) พร๎อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราว อยํางละ 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่  
อบต.บ๎านวัง ก าหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า  143 ล าดับที่ 92  
และแก๎ไข ครัง้ที่ 1/2561 ประจ าปี  2561  หน๎า  12  ล าดับ 11 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางแยกทิศใต้บึงสง่าเชื่อมทางผ่าน
ต าบลค้างพลู     หมู่ที่ 11 

จ านวน 180,600 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนดิน ผิวจราจร กว๎าง 6.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาตรดินถมไมํน๎อย
กวํา 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 01-101  
(จุดเริ่มต๎นโครงการที่นานายสมบัติ อมฤก – จุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่ไรํนายรุ๎ง คงสันเทียะ) พร๎อมป้ายโครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราว อยํางละ 1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.บ๎านวัง  
ก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู๎ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
งานกํอสร๎าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
4) ราคาวัสดุกํอสร๎างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
เดือน มิถุนายน 2561 
5) ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท. เดือน มิถุนายน 2561 
6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า  145 ล าดับที่ 100  
และแก๎ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  2561 หน๎าที่ 13 ล าดับที่ 12 
(กองช่าง) 
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําชดเชยคํางานกํอสร๎างตามแบบสัญญาจ๎าง 
แบบปรับราคาได๎ (คํา k)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2055  
ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซ๎อมความเข๎าใจในการปฏิบัติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่อง การก าหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานกํอสร๎าง สูตรและวิธีการค านวณ
ที่ใช๎กับสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) ของการประกวดราคา
นานาชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรีฯ 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/
ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ๎อมแนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)  
ไว๎ในสัญญาจ๎างกํอสร๎าง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2561  
หน๎าที่ 5  ล าดับที่ 1 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



140 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,400 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 15,400 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,400 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ   

    
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,400 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสร๎างอาชีพ  
สร๎างรายได๎ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําตกแตํงสถานที่ คําสมนาคุณวิทยากร  
คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรม  คําวัตถุดิบตํางๆ  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง
กับการจัดท าโครงการ        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน๎าที่ 98  ล าดับที่  6 และแก๎ไข  
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี 2561 หน๎าที่ 14 ล าดับที่ 14    
(กองสวัสดิการสังคม) 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

    
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
"ท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น้ า" 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการท๎องถิ่นปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ "ท๎องถิ่น สร๎างป่า รักษ์น้ า"  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ์ไม๎  ปุ๋ย   
คําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  คําน้ าดื่ม และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ 
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม 
การแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2561  
หน๎าที่  6  ล าดับที่  1   
(ส านักปลัด) 
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปลูกหญ๎าแฝก 
เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ
การเกษตร เชํน หญ๎าแฝก ปุ๋ย  คําป้ายโครงการ   
ป้ายประชาสัมพันธ์  คําน้ าดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ในการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หนา๎ที่  167  ล าดับที่  2      
(ส านักปลัด) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,085,750 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,085,750 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,085,750 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 71,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎าง
กรณีนายจ๎างในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างท่ี อบต.จะต๎องจําย  
เพ่ืออุดหนุนเงินคําเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ๎าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด   
ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557   
เรื่อง การจํายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ๎าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับข๎าราชการครู
ผู๎ดูแลเด็ก เงินคําตอบแทน เงนิเพิ่มคําครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมส าหรับพนักงานจ๎าง 
(กองคลัง) 
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลืองบประมาณรายจํายเฉพาะการ 
กิจการประปา ที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
สํวนต าบลบ๎านวัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎าที่ 174 ล าดับที่ 2 
(กองช่าง) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,350,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎อายุ ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนและได๎
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว๎กับองค์การบริหารสํวนต าบล
บ๎านวังไว๎แล๎ว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลกัเกณฑ์
การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
หลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการ
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ทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร๎าง
หลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่  98  ล าดับที่  1     
(กองสวัสดิการสังคม) 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพให๎แกํคนพิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน
และได๎ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว๎กับองค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านวังไว๎แล๎ว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ย
ความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ย
ความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2559   
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลกัเกณฑ์
การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
หลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0891.3/
ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจําย 
เบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
หลักเกณฑ์การจํายเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  
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7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร๎าง
สวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่ 99  ล าดับที่  2   
(กองสวัสดิการสังคม) 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่
ได๎รับอนุมัติจากผู๎บริหาร   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข๎อ 16 และ ข๎อ 17   
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร๎าง
สวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาส 
ทางสังคม และโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  หน๎าที่ 99  ล าดับที่  3   
(กองสวัสดิการสังคม) 
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ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือส ารองจําย  เป็นรายจํายที่ตั้งไว๎เพ่ือใช๎จํายกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร๎อนของ
ประชาชนเป็นสํวนรวมเทํานั้น  และในการชํวยเหลือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดํวนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /
ว 667  ลงวันที ่12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชํวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4224  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชํวยเหลือผู๎
ประสบอุทกภัย  น้ าทํวมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล๎นตลิ่ง 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่  
6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการใช๎จํายงบประมาณ
เพ่ือชํวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
5)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558   
เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก๎ไขปัญหาภัยหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการชํวยเหลือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.4/
ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 
9)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น   ดํวนที่สุด   
ที ่ มท  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560   
เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก๎ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย   
น้ าทํวมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และดินถลํม ปี 2560 
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10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด   
ที ่ มท  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560    
11) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560   
12) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560   
13) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    
14) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561      
(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับ อบต.  ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 40  ของคําบริการ
สาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ    
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/
ว 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557   
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6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1201  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวน
ที่สุด  ที ่มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552   
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0891.3/
ว 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554   
9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด   
ที ่ มท 0891.3/ว 1202  ลงวนัที่  17  กรกฎาคม  2557   
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : ส าหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจํายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
(ส านักปลัด) 

   
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานสํวนต าบล   
พนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านวังถึงแกํความตาย
ในระหวํางรับราชการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจํายเงิน
ชํวยพิเศษ กรณ ีข๎าราชการการ และพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
ผู๎รับบ านาญ ลูกจ๎าง และ พนักงานงานจ๎างถึงแกํความตาย  
พ.ศ. 2560   
(ส านักปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 155,750 บาท 

      

  -  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค านวณตั้งจํายในอัตรา
ร๎อยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี   
ตามงบประมาณรายจํายทั่วไป (ยกเว๎นพนัธบัตร  เงินกู๎   
เงินที่มีผู๎อุทิศให๎/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น   
พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น  ดํวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  
2560  เรื่อง  ซักซ๎อมการสํงเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ 
สํวนท๎องถิ่น  ดํวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560   
(กองคลัง) 

      

 


