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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
อาเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,944,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,505,140

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,610,640

บาท

รวม

2,914,320

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

514,080

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

42,120

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 880
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554ในราชกิจจานุเบกษา

42,120

บาท

จานวน

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 134,640.-บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180
.-บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 22
อัตราๆ ละ 7,200.- บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,900,800.-บาท เงินค่า
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับ
ที่ 2)
พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7
/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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2,145,600

บาท
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เงินค่าตอบแทนอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554

จานวน

84,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จานวน 11 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 3,758,040.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 ตาแหน่ง
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 ตาแหน่ง
(3) หัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 ตาแหน่ง
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
(5) นิติกร จานวน 1 ตาแหน่ง
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 ตาแหน่ง
(7) นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ตาแหน่ง
(8) นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
(9) นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
(10) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 ตาแหน่ง
(11) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1
ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

4,696,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ระดับกลาง ใน
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษตาแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ4,500
บาท จานวน 12 เดือน 54,000 บาท
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กาหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง)

138,000

บาท

บาท
3,758,040 บาท

บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล อัตราเดือนละ 7,000
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล อัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(3)หัวหน้าสานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 560,280.-บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 128,280
.-บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 ตาแหน่ง เป็นเงิน 432,000.-บาท
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 ตาแหน่ง จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
- ภารโรง จานวน 1 ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
- คนงานทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่งจานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

168,000

บาท

จานวน

560,280

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จานวน 1
ตาแหน่ง จานวน 12 เดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000
บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จานวน 4 ตาแหน่ง ๆ
ละ 1,000 จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

72,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,756,300

บาท

รวม

334,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 35,000.-บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง จานวน 5,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโนน
สมบูรณ์อื่นๆ จานวน 30,000.-บาท ที่ดาเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่

35,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

234,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(สานักงานปลัด)

60,000

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- โครงการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.เพื่อจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการพื้นที่จัดเว็บไซต์ ของ อบต.ตั้งไว้ 7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี้ ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 7

รวม

1,757,500

บาท

จานวน

137,500

บาท

หน้า : 9/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 40,000
.- บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2560 มี
ยอดรายรับจริง 22,056,909.25 บาท คานวณได้ดัง
นี้ 22,056,909.25 x 1/100 = 220,569.-บาท ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กาหนดและตามค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นและประหยัดและให้ใช้หลัก
ฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่าย
เงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จานวน 50,000 บาท ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงิน
ที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบ
บัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสาคัญต่าง
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ตามนโยบายหรือคาสั่งของ
อาเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอานาจหน้าที่
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
- เพื่อจ่างเป็นค่าสอบพนักงานจ้าง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2555

จานวน

110,000

บาท

30,000

บาท

หน้า : 10/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

จานวน

250,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
สมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถาน
ที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สานักงานปลัด)

400,000

บาท

โครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

300,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(สานักงานปลัด)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบัน และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ทาจากไฟ
เบอร์กล๊าส จานวน 2 ชุด พร้อมป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตา
ลโนนสมบูรณ์ ขึงโครงเหล็ก ยึดตัวรองด้วยแผ่นพลาสวู๊ดขนาดหนา 4
มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง จุดสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสิรินธร
1)แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 129 ข้อ 10

จานวน

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้กับผู้ จานวน
บริหาร/ข้าราชการ/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา อบต.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปลูกฝังคณธรรมจริยธรรม
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร/ข้า
ราชการ/ลูกจ้าง/สมาชิก อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 130 ข้อ 21 )

หน้า : 11/97

30,000

บาท

หน้า : 12/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการวันเฉลิมพระชม
พรรษา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา และเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28
กรกฎาคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 98 ข้อ 21 )

จานวน

100,000

บาท

หน้า : 13/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

โครงการวันแม่แห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 98 ข้อ 22 )

จานวน

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
โนนสมบูรณ์และศึกษาดูงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 128 ข้อ 2 )

หน้า : 14/97

300,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

หน้า : 15/97

70,000

บาท

หน้า : 16/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

ค่าวัสดุ

รวม

350,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก หรือวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

70,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 17/97

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลัษณะนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เข้าลัษณะนี้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 18/97

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร และวัสดุอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 19/97

50,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

หน้า : 20/97

100,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 21/97

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 22/97

40,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าดื่มสาหรับรับรองบุคคล และบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน้า : 23/97

10,000

บาท

บาท
200,000 บาท

314,800

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

15,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

บาท

หน้า : 24/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

84,800

บาท

รวม
รวม

138,200

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 เป็น
เงิน 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2654 หน้า 145 ข้อ 9)
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
จานวน

21,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีเครื่องฟอก
อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติพื้นฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
(3) เป็นผลติภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพ
การฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้มาตรฐาน
ในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม
(4) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ากว่า
500 ซีเอฟเอม็ และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 145 ขัอ 3)
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน 2 ชั้น

12,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก
3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
4) แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ชั้นละ 2 แผ่น
5) สาหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 145 ข้อ 7)

จานวน

บาท
138,200 บาท

หน้า : 25/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

โต๊ะทางาน

จานวน

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
- ขนาด 150 X 80 X 75 ซม.
- โต๊ะทาจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัดสัก
- ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม
- ทาสีธรรมชาติ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 หน้า 146 ข้อ 16 )
โต๊ะประชุม
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะห้องประชุมสภา จานวน 20 ตัว
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
1) วัดสุหน้าโต๊ะทาจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีนทั้งตัว
2) ขาโต๊ะทาจากเหล็ก
3) สามารถนั่งประชุมได้ ไม่ต่ากว่า 32 ที่นั่ง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 146 ข้อ 17)
ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว
จานวน
- เพื่อจัดซื้อโทรทศัน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40
นิ้วจานวน 1 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ
คุณสมบัติพื้นฐานตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้(Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสญั ญาณ เพอื่ การเชื่อมต่อสญัญ
าณภาพและเสียง
6) ข่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสญั ญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
7) มีตัวรับสญัญาณดิจติอล (Digital) ในตัว
(แผนพัฒนาสี่ปี่ 2561-2564 หน้า 145 ข้อ 5 )

4,500

บาท

35,000

บาท

17,700

บาท

หน้า : 26/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบ พีซี
- เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานตรามาตรฐานกระทรวง ไอซีที ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ
านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 146 ข้อ 12 )

จานวน

22,000

บาท

หน้า : 27/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
คุณลักษณะพื้นฐานตรามาตรฐานกระทรวง ไอซีที พ.ศ. 2561 ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 146 ข้อ 13)

จานวน

21,000

บาท

หน้า : 28/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
บูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
8) หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นคา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ข้อ 14)
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จานวน

20,000

รวม
รวม

2,729,480

รวม

2,050,980

บาท

จานวน

1,530,720

บาท

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอยแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3
อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 442,680 บาท
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตราเป็นเงิน 150,600 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เป็นเงิน 146,040 บาท
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เป็นเงิน 146,040 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

442,680

บาท

โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก
เป็นหน่วยสารวจประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 18)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 5 อัตรา โดยตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,530,720 รวม
1) ผู้อานวยการกองคลัง 1 ตาแหน่ง
2) หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1 ตาแหน่ง
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 ตาแหน่ง
4) นักวิชาการพัสดุ1 ตาแหน่ง
5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ตั้งไว้จานวน 12
เดือน เดือนละ 3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง 1 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

บาท

บาท
2,050,980 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 3
อัตรา จานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตราเป็นเงิน 8,820 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เป็นเงิน 13,380 บาท
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เป็นเงิน 13,380 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

35,580

รวม
รวม

619,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าตอบแทนอื่นตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด สาหรับผู้มีสิทธ์ ต่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

50,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

84,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
234,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

100,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองคณะผู้มาตรวจเยี่ยม ตรวจงาน จากหน่วย
ตรวจสอบ เช่น กรม สตง. จังหวัด หรือหน่วยตรวจสอบอื่นๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รวม
จานวน

190,000

จานวน

120,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

บาท
10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
- เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสาหรับโครงปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษี ประจาปี พ.ศ. 2562 ตามแผนการปรับปรุงแผนที่ภาษีประจาปี
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

หน้า : 32/97

30,000

บาท

หน้า : 33/97
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ค่าวัสดุ

รวม

140,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

70,000

บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 34/97

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:24

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทวัสดุ
นี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 36/97

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 37/97

40,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

55,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

45,000

บาท

รวม

59,500

บาท

รวม

59,500

บาท

จานวน

2,500

บาท

จานวน

24,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน 2 ชั้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก
3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
4) แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ชั้นละ 2 แผ่น
5) สาหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561
หน้า 23 ข้อ 5)
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ตู้เหล็ก 2 บาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สานักงานประมาณ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 145 ข้อ 8)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ PC
- เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานตรามาตรฐานกระทรวง ไอซีที ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ
านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 23 ข้อ 2 )

จานวน

11,000

บาท

จานวน

22,000

บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

60,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

800,000

บาท

รวม

360,000

บาท

รวม

360,000

บาท

จานวน

324,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสร้างจิตสานึกเทิดทูลสถาบันกษัตริย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกเทิดทูล
สถาบันกษัตริย์ โดยการฝึกอบรมสร้างจติสานึกให้กับประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนสมบูรณ์ หรือศึกษาดูงานพระราชกรณยกิจที่สาคัญ โครงการ
ตามพระราชดาริ โครงการตามพระราชดารัสของ รัชกาลที่ 9 รัชกาล
ที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณ ได้ดัง
นี้ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 110 ข้อ 5)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จานวน 2 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 3
อัตรา จานวน 12 เดือน เปนเงิน 36,000 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จานวน 2 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

36,000

รวม
รวม

440,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโนน
สมบูรณ์อื่นๆ จานวน 20,000 บาท ที่ดาเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
20,000 บาท
บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

รวม

285,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

105,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
โครงการฝึกทบทวน อปพร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกทบทวน อปพร. โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 111 ข้อ 8)
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตูช่วงเทศกาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตูช่วง
เทศกาล ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตตาบลโนนสมบูรณ์ ช่วงวัน
หยุดยาวและช่วงเทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ จานวน 160,000
บาท โดยแยกเป็นโครงการดังนี้
- โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตูช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นเงิน 80,000
บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตูช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็น
เงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 110 ข้อ 2)

จานวน

160,000

บาท

หน้า : 44/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

ค่าวัสดุ

รวม

135,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ หรือวัสดุอื่นที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม หรือวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

5,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร หรือวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง หรือวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย หรือวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 45/97

25,000

บาท

หน้า : 46/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

50,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ายาเคมีถังดับเพลิง
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
วัสดุอื่น
- เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และวัสดุที่ใช้ในศูนย์ อปพร. อบต.โนนสมบูรณ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม

จานวน

15,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

หน้า : 47/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,180,060

บาท

รวม

903,060

บาท

รวม

903,060

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
พื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 2 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 680,460 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 382,560 บาท
(2) นักวิชาการศึกษา จานวน 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 297,900 บาท
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

680,460

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 180,600 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จานวน 12
เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนักวิาการศึกษา 1 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

180,600

บาท

รวม

277,000

บาท

รวม

52,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

42,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

10,000

บาท

รวม

185,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตาบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

หน้า : 49/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

90,000

บาท

หน้า : 50/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

ค่าวัสดุ

รวม

40,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

8,900,723

บาท

รวม

2,659,260

บาท

รวม

2,659,260

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 6
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน1,617,000บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 6 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ครู คศ1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 311,160 บาท
(2) ครู คศ1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 305,280 บาท
(3) ครู คศ1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 253,800 บาท
(4) ครู คศ1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 253,800 บาท
(5) ครู คศ1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 258,840 บาท
(6) ครู คศ1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 234,120 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,617,000

บาท

84,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินวิทยฐานะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ค่าวิทยฐานะครู คศ 1 จานวน 2 อัตรา อัตราละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 859,920 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 427,920 บาท และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 4
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 143,760 บาท
(2) ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 138,120 บาท
(3) ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 146,040 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ่างทั่วไป จานวน 4 อัตรา
(1) คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 108,000 บาท
(2) คนครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 108,000
บาท
(3) ภารโรง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 108,000
บาท
(4) คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง เป็น
เงิน 98,340 บาท แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3
อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน 50,340 บาท พนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 4 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 15,660
บาท
(2) ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 21,300บาท
(3) ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 13,380 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ่างทั่วไป จานวน 4 อัตรา
(1) คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 12,000 บาท
(2) คนครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 12,000
บาท
(3) ภารโรง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 12,000
บาท
(4) คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม ฯ ) 1 ตาแหน่ง เป็น
เงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

98,340

รวม
รวม

3,715,463

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

2,016,000

บาท

จานวน

270,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จานวน 10,000.- บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1
% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดัง
นี้ ในปีงบประมาณ 2560 มียอดรายรับจริง 22,056,909.25
บาท คานวณได้ดังนี้ 22,056,909.25 x 1/100 = 220,569
.-บาท ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตาม
อัตราที่กาหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย
- ดาเนินการตามหนังสือ สั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็
เล็ก จานวน 2 ศูนย์ จานวน 3 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อาเภอบ้านแฮด

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนนา
เด็กเล็กสัมพันธ์อาเภอบ้านแฮด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 93 ข้อ 27)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนนาเด็กเล็ก
จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ศูนย์พัฒนนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 93 ข้อ 27)
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จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนาร่องผู้ปกครองรอบรู้ข่าว
สารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 94 ข้อ 35)
โครงการรักการอ่าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรักการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการ
จัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 37)

20,000

บาท

โครงการนาร่องผู้ปกครองรอบรู้ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการลอยกระทงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และงานลอยกระทงตาบลโนนสมบูรณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 94 ข้อ 29)

จานวน

50,000

บาท
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จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 94 ข้อ 31)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตาบลโนนสมบูรณ์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตาบลโนนสมบูรณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 19 ข้อ 4)

30,000

บาท

โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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รายจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนสมบูรณ์ จานวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จานวน 245 วัน จานวนเด็กนัก
เรียน 200 คน เป็นเงิน 980,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนสมบรณ์ จานวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวนเด็กนักเรียน 200
คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็น
เงิน 340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนสมบูรณ์ จานวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนเด็กนักเรียน 200
คน เป็นเงิน 226,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จานวน 200 คน เป็น
เงิน 40,000 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จานวน 200 คน เป็น
เงิน 40,000 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จานวน 200
คน เป็นเงิน 60,000 บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จานวน 200
คน เป็นเงิน 86,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

จานวน

1,546,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,581,463

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

40,000

บาท

หน้า : 62/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนสมบูรณ์ จานวน 2 แห่ง จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวนเด็กนักเรียน 200 คน จานวน 260 วัน และ อบต
. ตั้งสมทบให้ รวมเป็นเงิน 383,240 บาท ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) อาหารเสริมนมสาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 457,600
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จานวน 5 แห่ง เด็กนักเรียน 594
คน จานวน 260 วัน และ อบต.ตั้งสมทบให้ รวมเป็น
เงิน 1,138,223 บาท
-ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 90 ข้อ11)

จานวน

1,521,463

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าดื่มสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จานวน

20,000

บาท

รวม

88,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
สมบูรณ์ ทั้ง 2 แห่ง
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

60,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 63/97
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยจ่าย
เป็นค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนสมบูรณ์ ทั้ง 2 แห่ง
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

18,000

บาท

รวม

150,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย จานวน 1
ชุด ราคา 10,000 บาท
คุณสมบัติ
-MODEL Ceflar M-1510
- แบบลากจูง 15นิ้ว 2 ทาง เสียงแหลม 1 ทาง เสียงทุ้ม 1 ทาง
- MP3 PLAYER USB SD CARD
- รองรับBluetooth เล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
- ขนาด1200 วัตต์
- ไมค์ลอย 2 ตัว
- สามารถเล่น USB MP3 / WMA / FM Player
- มีแบตเตอรี่ในตัว/ ต่อแบตเตอรี่จากภายนอกได้
- รองรับ ไมค์สาย 1 ตัว/ GUITAR 1ตัว
- ใลน์อิน 1 ชุด ใลน์/ LINE OUT 1 ชุด
- เสียงเพลง มีวอลลุ่ม ปรับทุ้ม แหลม มีอีควอไลเซอร์ 5แบนด์
- ไมค์ มีวอลลุ่มปรับเสียง ทุ้มแหลม
- มีปุ่ม MIC PRIORITY เมื่อกดปุ่มนี้เสียงเพลงจะเบาลงอัติโนมัติเมื่อเรา
พูดผ่านไมโครโฟน
- มีอะแดปเตอร์ 15v ให้1 ชุด/ มีช่องต่อ แบตเตอรี่โดยตรงมาให้1
ชุด สามารถใช้ไฟรถ12โวลต์ได้โดยตรง
(สืบราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากไม่มีในราคารามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network
ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 147 ข้อ 6)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระ
จันทร์ ขนาด ยาว 50 เมตร สูง 2.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต
.โนนสมบูรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
หน้า 15 ข้อ 1 )
โครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระ
จัทร์ ขนาด ยาว 20 เมตร กว้าง 3 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.โนน
สมบูรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนน
สมบูรณ์ ขนาด ยาว 12 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต
.โนนสมบูรณ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
หน้า 15 ข้อ 1 )

จานวน

10,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

80,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,376,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,376,000

บาท

จานวน

2,376,000

บาท

รวม

812,560

บาท

รวม

517,560

บาท

รวม

517,560

บาท

จานวน

475,560

บาท

จานวน

42,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลโนนสมบูรณ์
- เพื่อจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในพื้นที่ตาบลโนน
สมบูรณ์ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จานวน 5
แห่ง เด็กนักเรียน 594 คน จานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,376,000
-ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 90 ข้อ11)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 1
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 475,560 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดาเนินงาน

รวม

295,000

บาท

รวม

40,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ

รวม

225,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนสมบูรณ์ เช่น จอบ เสียม มีด สายยางรดน้า
ต้นไม้ ตาข่ายพรางแสง พันธุ์ไม้ ต่างๆ ปุ๋ย และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับพนักงานที่จัดการด้าน
ขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจาการทางาน เช่น เสื้อแขน
ยาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือ รองเท้า และวัสดุอื่นที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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20,000

บาท

20,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร คุณลักษณะดังนี้
(1) เป็นถังขยะชนิดพลาสติก มีลักษณะเป็นทรง
กระบอก ขนาดความจุ 200 ลิตร
(2) ความสูงของถัง ถึงขอบบน ไม่น้อยกว่า 900 มม. และความกว้าง ไม่
น้อยกว่า 580 มม.
(3) ตัวถังเป็นสีเดียวกัน (ตาม อบต.กาหนด)
(4) วัสดุที่ใช้ทาด้วยสารโพลีเอธีลีน (HDPE) สามารถทนต่อรังสีอุลตรา
ไวโอเลท ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส และสารเคมีมี
ประเภทกรดและด่าง
(5) ผิวของตัวถังเรียบเป็นมัน ไม่ด้าน ไม่บิดงอ สามารถพิมพ์สัญลักษณ์
หรือโลโก้ที่ตัวถังได้
(6) มีหูจับร้อยเชือกใส่สายยาง 2 ข้าง เพื่อให้สะดวกในการจับยก
เท พร้อมเจาะรูก้นถัง 5 รู
(7) ปากของถังมีสันวงแหวนยื่นโดยรอบเป็นเนื้อตัน 2 ระดับ
(8) ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพการใช้งานจากผู้ขาย เป็นเวลา 1 ปี
(9) ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพเม็ดพลาสติกพร้อมหนังสือแต่งตั้งจากผู้
ผลิต
(10) สกรีนตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี ในพื้นที่ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว.2902
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าและจัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 21 ข้อ 1)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000

บาท

จานวน

240,000
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บาท

รวม
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รวม
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บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 4
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,336,040 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง 1 ตาแหน่ง 389,400 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 393,600 บาท
(3) นายช่างโยธา 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 313,400 บาท
(4) นายช่างโยธา 1 ตาแหน่ง เป็นเงิน 239,640 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

1,336,040

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 478,080 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา เป็น
เงิน 154,080 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานสูบน้า) 3 อัตรา ๆละ 108,000
บาท ต่อปี เป็นเงิน 324,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

478,080

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณ
สุข จานวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
(1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการดาเนินโครงการ
พระราชดาริสาธารณสุข
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 22 ข้อ 1)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 41,340
บาท
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา เป็นเงิน 5,340
บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานสูบน้า) 3 อัตราๆละ 1,000 บาทเป็น
เงิน 36,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

41,340

รวม
รวม

943,000

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

78,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

40,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
118,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

590,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ค่าป้ายเตือนการ
ก่อสร้าง และป้านเตือนอื่น ๆ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบและรับรองแบบควบคุมงานก่อสร้าง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือ ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

หน้า : 74/97

480,000

บาท

หน้า : 75/97
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ค่าวัสดุ

รวม

235,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

30,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000

บาท

จานวน
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจาลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้าดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสาหรับ
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วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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30,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

25,000

บาท

รวม

25,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลข จานวน 1 เครื่อง
1)อ่านข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจาก DATA BANK หรือที่เรียกติดปาก
กันว่า MODE 9 เพื่อลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
2)โปรแกรมคานวณข้อมูลทุกอย่างในการคานวณวงรอบเช่น ค่าแก้
มุม, Azimuth, Lat, ค่าแก้ Lat, Dep, ค่าแก้ Dep, N, E ใน
ทุกๆ Station และ Accuracy(Closure) ซึ่งสามารถคานวณจบได้ใน
โปรแกรมเดียว
3)คานวณค่าแก้มุมด้วยความละเอียดเป็นทศนิยม 2 ตาแหน่งของฟิลิปดา
ปัดเศษ ค่าแก้มุม, ค่าแก้ Lat, ค่าแก้ Dep อัตโนมัติในโปรแกรมเพื่อให้
ผลรวมของค่าทั้งสามลงตัวกับผลรวม มุม, Lat, Dep
4)สามารถป้อนข้อมูลโครงการ ได้มากกว่า 1 โครงการ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ข้อ 10)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ล้อวัดระยะ
จานวน

10,000

บาท

รวม

1,760,000

บาท

รวม

960,000

บาท

รวม

960,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 864,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จานวน 2 อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจารถขยะ) จานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

864,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องคิดเลข

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม วัดระยะได้ถึง 9999 ฟุต 11
นิ้ว (หรือ 9999 เมตร 99 เซนติเมตร)
- สามารถอ่านละเอียดได้ 1นิ้ว (หรือ 1 ซม.)
- มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ มองเห็นง่าย พร้อมไฟแสดง
ผล (Blue Flat Backlight)
- เลือกหน่วยในการวัดระยะได้ทั้ง เมตร, ฟุต และสามารถแปลงค่าระหว่าง
แต่ละหน่วยวัดได้
- สามารถบันทึกค่าที่วัดได้ 5 ค่า (M1 – M5)
- มีระบบปิดตัวเองแบบอัตโนมัติเมื่อไมมีการใช้งานภายใน 5 นาที
- มีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
- ใช้งานจากแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลท์
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ข้อ 11)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 8
อัตรา 1,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 8 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

96,000

รวม
รวม

800,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รวม

30,000

บาท

420,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

350,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่า
เช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

จานวน

บาท

บาท
30,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกาจัดขยะ โดยการสร้างหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
ขยะอินทรีย์ ภายในเขตตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่า ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัด
ทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 8 )

จานวน

70,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

350,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไข
ขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร และวัสดุอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

100,000

บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

250,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปไข่เค็ม,ไข่เหยี่ยวม้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแปรรูปไข่เค็ม,ไข่เหยี่ยว
ม้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 100 ข้อ 8)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

โครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ จานวน
ติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่ตาบลโนนสมบูรณ์ (D.E.R.E.) จานวนเงิน 50,000 บาท
2.กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
ตาบลโนนสมบูรณ์ จานวนเงิน 20,000 บาท
และสามารถใช้จ่ายตามรายละดังนี้ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 5)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปถั่วลิสง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปถั่ว
ลิสง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทา
โครงการ เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 99 ข้อ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

140,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

140,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

140,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลโนนสมบูรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบล
โนนสมบูรณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจาสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่า
จัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่า
รื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า125 ข่อ 7)
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โครงการแข่งขันกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทาโครงการแข่งขันกีฬาบ้านแฮ
ดสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจาสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่า
จัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่า
รื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 4)

จานวน

10,000

บาท

หน้า : 88/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทาโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจาสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบ
ให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
กีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า125 ข่อ 6)

จานวน

30,000

บาท

หน้า : 89/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการประเพณีเข้า
พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 97 ข้อ 17)

หน้า : 90/97

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 16:34:25

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

จานวน

30,000

บาท

รวม

1,560,000

บาท

รวม

1,560,000

บาท

รวม

1,560,000

บาท

จานวน

230,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทาป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 97 ข้อ 11)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากคุ้ม 15 ไป
ทางคุ้ม 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กโดยรวม
ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 48 ข้อ 41)
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จานวน

230,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนาย
ประยูร ตลอดสาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร กว้าง 3
เมตร ยาว 152 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กโดยรวม
ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลข
ที่ ท1-01
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 45 ข้อ 22)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดไปทาง
ห้วยเตย บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 หนา 0.15 เมตร กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กโดยรวม
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 47 ข้อ 34)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3
จานวน

230,000

บาท

120,000

บาท

120,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากคลองส่งน้า
ถึงบ้านนายสมบัติ เหล่าแหลม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 หนา 0.15
เมตรกว้าง 5 เมตร ยาว 47 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กโดยรวมไม่น้อยกว่า 235 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้าง ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติทครั้งที่ 1/2561
หน้า 1 ข้อ 3.3)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 9
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมรางระบาย
น้ากลางหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมไหล่ทางตาม
แนวรางระบายน้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน กรมโยธาธิการฯ เลขที่Gc-3-401/43
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 71 ข้อ 171)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูที่ 4

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า
บ้านนายทองดีถึงหน้าบ้านนายทองดา บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมไหล่ทางตามแนวรางระบายน้า พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่าน
ชุมชน กรมโยธาธิการฯ เลขทีG
่ c-3-401/43
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 68 ข้อ 160)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 7
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า
บ้านนางอุไรวรรณถึงบ้านนายถนอม บ้านศรีสาราญ หมู่ที่ 7
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมไหล่ทางตามแนวรางระบายน้า พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่าน
ชุมชน กรมโยธาธิการฯ เลขที่ เลขทีG
่ c-3-401/43
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 69 ข้อ 165)
โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 1
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนาย
ชาญชัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4
เมตร ยาว 85 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กโดยรวม
ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง ละ 0.50
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง เลขที่ ท1-01
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 40 ข้อ 1)
โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 11
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น STP จากคลองส่งน้าถึงนา
นายทวี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 หนา 1.20 เมตร กว้าง 4
เมตร ยาว 270 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,490 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลเลขที่................
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 65 ข้อ 146)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

1,479,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,470,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

450,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาคลองส่งน้าในเขตพื้นที่ตาบลโนน
สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาคลองส่งน้าในเขต
พื้นที่ตาบลโนนสมบูรณ์ ให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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จานวน

200,000

บาท

โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 99 ข้อ 2 )

50,000

บาท

ค่าบารุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้า
- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงและค่าซ่อมแซมบารุงรักษาสถานีสูบน้าในเขตพื้นที่
ตาบลโนนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการปรับปรุงและค่าซ่อมแซมบารุงรักษาสถานี
สูบน้าให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ

รวม

20,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนสมบูรณ์ เช่น จอบ เสียม มีด สายยางรดน้า
ต้นไม้ ตาข่ายพรางแสง พันธุ์ไม้ ต่างๆ ปุ๋ย และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

20,000

บาท

รวม

1,000,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานนีสูบน้า 3 สถานี ที่อยูในความรับผิดของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,000,000

บาท

รวม

9,000

บาท

รวม

9,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องตัดหญ้าแบบสพาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องตัดหญ้าแบบสพาย จานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า
2. เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ แบบวาล์วเหนือลูกสูบ ขนาดกาลังเครื่อง
ยนต์ไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซี.
4. ชุดจานหมุน 3 ใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 280
มิลลิเมตร พร้อมใบมีด
5. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. รับประกันการใช้งาน 1 ปี (จากการใช้งานอย่างปกติ)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

40,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

21,602,277

บาท

รวม

21,602,277

บาท

รวม

21,602,277

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์ ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบ
แทน เป็นเงิน 178,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น
ไป (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560) เป็นเงิน 12,140,000 บาท

178,000

บาท

12,140,000

บาท

8,160,000

บาท

180,000

บาท

417,178

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่ปลูกป่า ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด ค่าป้าย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้
เข้าร่วมโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 7)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่แพทย์รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้ว เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ถือปฎิบัต
ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1198 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560) เป็นเงิน 8,160,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้ว เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็น
เงิน 180,000 บาท
สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาเป็นเร่งด่วน หรือให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น กรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นเงิน 417,178 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (ตามราย
หัวประชากร x 45) ตามโครงการคววามร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการร้อยละ 40 ของค่า
บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน ฯ เป็นเงิน 167,652 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ
บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (กบ
ท) ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามข้อบัญญัติ ไม่รวมเงิน
อุดหนุน (ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว
1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

287,652

บาท

239,447

บาท

