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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ
อำเภอ เมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้ สิ้น 89,035,780 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
งำนบริหำรทั่วไป

รวม 27,267,020 บำท

งบบุคลำกร

รวม 12,668,920 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)

รวม

2,247,720 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก

จำนวน

556,320 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ 22,080 บาท/
เดือน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 12,140
บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก

จำนวน

48,000 บำท

หน้า 2/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ2,000 บาท/
เดือน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 1,000บาท/
เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พศ. 2557 (สานักงานปลัด)
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท/
เดือน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆ ละ 1,000บาท/
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
การบริหารส่
วนต่ปาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สานักกงานปลั
)
เงินค่ำสภาองค์
ตอบแทนเลขำนุ
กำร/ที
รึกษำนำยกเทศมนตรี
นำยกองค์
ำรบริหดำร
จำนวน
ส่วนตเพื
ำบล
่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

48,000 บำท

95,040 บำท

จานวน1 อัตราๆ ละ7,920 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2557
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,500,360 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน1 อัตราๆ ละ12,140
บาท/เดือน รวม12 เดือน เป็นเงิน 145,680 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน1
อัตราๆละ 9,930 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน119,160 บาท
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน12
อัตราๆ ละ7,920 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,140,480 บาท
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน1
อัตราๆละ7,920 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 95,040 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ฉบับที่2)พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 10,421,200 บำท
จำนวน

6,060,000 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 2563จานวน12
เดือน เป็นเงิน 3,820,000 บาทโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ตาแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น
จานวน 2 อัตรา
ประเภทอานวยการ
จานวน 3 อัตรา
ประเภทวิชาการปฏิบัตกิ าร
จานวน 3 อัตรา
ประเภทวิชาการชานาญการ
จานวน 4 อัตรา
ประเภททั่วไปชานาญงาน
จานวน 6 อัตรา
ประเภททั่วไปปฏิบัตงิ าน
จานวน 2 อัตรา
(สานักงานปลัด)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี จานวน 7 อัตรา
จานวน12 เดือน เป็นเงิน 2,240,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
ประเภท อานวยการ 2 อัตรา
ประเภท วิชาการปฏิบัตกิ าร 2 อัตรา
ประเภท ทั่วไปชานาญงาน 1 อัตรา
ประเภท ทั่วไปปฏิบัตงิ าน 2 อัตรา
(กองคลัง)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานงานส่วนตาบล 30
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

จำนวน

24,000 บำท

จำนวน

312,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดหญ้า

เงินประจำตำแหน่ง
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1.เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
1.1ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ7,000บาทจานวน
12เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
1.2รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ3,500บาท
จานวน12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
1.3หัวหน้าสานักปลัดในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน12เดือน
เป็น เงิน42,000 บาท
1.4) ผู้อานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
1.5) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในอัตราเดือนละ1,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2559 (กองคลัง)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน1อัตรา จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 297,000 บาท (กองคลัง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 30
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

297,000 บำท

จำนวน

3,428,200 บำท

จำนวน

300,000 บำท

รวม

9,338,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงำน
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ค่ำตอบแทน

รวม

2,390,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

2,150,000 บำท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน1,900,000.00 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อ
สั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) 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.,และก.อบต.
เรื่อง กาหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
หลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
2.เพื่อจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จานวน 250,000.00 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลง

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

80,000 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัตใิ ห้ปฏิบัตหิ น้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สานักงานปลัด)
ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)

100,000 บำท

หน้า 8/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(สานักงานปลัด)

จำนวน

60,000 บำท

หน้า 9/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย

รวม

3,630,900 บำท

จำนวน

1,054,000 บำท

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1)ค่ารับรอง จานวน 50,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ1%ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่
ประมาณการไว้ตามอัตราที่กาหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดย
คานึงถึงความจาเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2)ค่าเลี้ยงรับรอง จานวน 50,000 บาทในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดย
ยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและ
ให้แนบบัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่ายข้อ (1) และ (2) ดาเนินการตามหนังสือ
สั่งการดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 10/134

จำนวน

100,000 บำท

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดย
ยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและ
ให้แนบบัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็น
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่ายข้อ (1) และ (2) ดาเนินการตามหนังสือ
สั่งการดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 11/134

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆหรือค่ำ
พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้พวงมำลำ สำหรับพิธีกำรหรือวัน
สำคัเพืญ่อต่จ่ำางๆ
ยเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตาม
ความจาเป็น ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ
ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สรุปมีนัยสาคัญดังนี้
1.เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สาหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละ
ไม่เกิน 300 บาท
3.ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สาหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์
ครั้งละไม่เกิน1,000 บาท
4.ค่าพวงมาลาสาหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11สิงหาคม
2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล ต่างๆ ค่าพวงมาลา
และพานประดับพุ่มดอกไม้
(สานักงานปลัด)

จำนวน

20,000 บำท

หน้า 12/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง

จำนวน

1,300,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดหญ้า ตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัตหิ น้าที่การ
เลือกตั้ง ค่าป้าย แผนพับ และสื่ออื่นๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ในการ
เลือกตั้ง ค่าน้า น้าแข็ง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกาปฏิบัตกิ ารเลือกตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สานักงานปลัด)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 288
บที่7 นทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้ลจาดั
่ำยในกำรเดิ

จำนวน

150,000 บำท

หน้า 13/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมนำ
จำนวน

400,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำหรือวันสำคัญต่ำงๆของรำชวงศ์ จำนวน

150,000 บำท

หน้า 14/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาหรือวันสาคัญต่างๆของราชวงศ์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 233 ลาดับที่ 2

โครงกำรหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ อบต.ลำดหญ้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.
ลาดหญ้าโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 290 ลาดับที่ 11

จำนวน

140,000 บำท

หน้า 15/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

316,900 บำท

หน้า 16/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับรูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย

ค่ำวัสดุ

รวม

1,957,700 บำท

หน้า 17/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์
เทป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/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

จำนวน

120,000 บำท

หน้า 18/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟนขา
ตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ
แผงบังคับทางไฟ 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม

จำนวน

50,000 บำท

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ
แผงบังคับทางไฟ 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

หน้า 19/134

จำนวน

100,000 บำท

หน้า 20/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถังแก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่
นอน 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม

หน้า 21/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

วัสดุกอ่ สร้ำง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ตา่ งๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
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.
1248วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

จำนวน

70,000 บำท

ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
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.
1248วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

หน้า 22/134

จำนวน

150,000 บำท

หน้า 23/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขขวง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
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
งบประมาณ

หน้า 24/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- รถยนต์นั่งธรรมดา จานวน 5 คัน
- รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
- รถเก็บขยะ จานวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จานวน 2 คัน
- รถไถ จานวน 1 คัน
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ 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
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

จำนวน

1,117,700 บำท

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ 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
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

หน้า 25/134

จำนวน

40,000 บำท

หน้า 26/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้งกล่อง
ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดโี อเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาว
ดาที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(สานักงานปลัด)

หน้า 27/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(สานักงานปลัด)

จำนวน

150,000 บำท

หน้า 28/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

วัสดุคอมพิวเตอร์
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. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์

จำนวน

150,000 บำท

ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ11:46:40
้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)Ethernet
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม (CD ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (สานักงานปลัด)

หน้า 29/134

หน้า 30/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ มิเตอร์น้าไฟฟ้า, สมอเรือ,ตะแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

จำนวน

10,000 บำท

รวม

1,359,400 บำท

จำนวน

800,400 บำท

หน้า 31/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

จำนวน

300,000 บำท

หน้า 32/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

จำนวน

79,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์
ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

หน้า 33/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุตดิ ตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน

รวม

5,190,100 บำท

รวม

690,100 บำท

จัดซื้อโต๊ะทำงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้ดซื้อโต๊ะทางาน โครงสร้างดหล็กเคลือบพีวีซี กันน้า
พร้อมกระจก จานวน 1 ตัว ขนาด 154(W)x78(D)x75.3(H) cm
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด

จำนวน

8,000 บำท

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน

จำนวน

40,200 บำท

จำนวน

8,400 บำท

ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง ราคา 40,200.บาท
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
สานักงานปลัด
จัดซื้อชั้นวำงเอนกประสงค์ 4 ชั้น

หน้า 34/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น จานวน 2 ใบ
ใบละ 4,200 .- บาท จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด
จัดซื้อชุดประชุม

จำนวน

200,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุม จานวน 1 ชุด
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด
จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน

จำนวน

24,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จานวน 6 ใบ ราคา
ใบละ 4,000 .-บาท จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด
จัดซื้อตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต

จำนวน

15,200 บำท

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน

4,200 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี
3 ฟุต ขนาด93(W)x 92.2(D)x75(H) cm จานวน 1 ตัว จัดหาทั่วไปและ
สารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จัดซื้อโต๊ะประชุมหน้ำสแตนเลส

จำนวน

42,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต
จานวน 2 ใบ ราคาใบละ 7,600.- บาท จัดหาทั่วไป
และสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด

หน้า 35/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส
จัดหาทั่วไปและสารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด
ชุดโซฟำรับแขก

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโซฟารับแขก จานวน 1 ชุด จัดหาทั่วไปและ
สารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด
โทรทศัน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV

จำนวน

21,300 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทศัน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV
จานวน 1 เครื่อง
จัดหาทั่วไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สานักงานปลัด

หน้า 36/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

จำนวน

22,000 บำท

หน้า 37/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับ
งานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

หน้า 38/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ

จำนวน

5,800 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
จัดหำเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 15,000 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่
อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
11:46:40
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ณลักษณะพื
้นฐานครุ
ภัณฑ์ขำวด
คอมพิำวเตอร์ ฉบับ
จัดตามเกณฑ์
หำเครื่องพิรมาคากลางและคุ
พ์ Multifunction
เลเซอร์
หรือ LED
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา ราคา 9,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

หน้า 39/134

จำนวน

9,000 บำท

หน้า 40/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

250,000 บำท

รวม

4,500,000 บำท

จำนวน

4,500,000 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น

รวม

30,000 บำท

รำยจ่ำยอื่น

รวม

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บำท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบารุง
ตามปกติหรือซ่อมกลาง)
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยจ่ำยเพือ่ ปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรำยจ่ำยเพือ่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง มีมูลค่ำเพิม่ ขึ้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดนิ รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

รายจ่ายอื่น
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ ศึกษำวิจัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เป็นเงิน
30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางให้เป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 41/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง
กาญจนบุรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร

รวม

150,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

150,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

150,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำแบบบูรณำกำรของ อบต.ลำดหญ้ำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาแบบบูรณา
การของ อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง การ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณำกำร

หน้า 42/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหนังสื่อสั่งการ
ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงานปลัด) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีพ.ศ.2561-2565 หน้า 287 ลาดับที่ 6

งำนบริหำรงำนคลัง

รวม

996,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

756,000 บำท

รวม

80,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัตใิ ห้ปฏิบัตหิ น้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน

70,000 บำท

ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

หน้า 43/134
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เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่ำใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม

270,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

หน้า 44/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัตใิ ห้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561(กองคลัง)

70,000 บำท

หน้า 45/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่

จำนวน

40,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าคัดสาเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสารวจพื้นที่และจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ เพื่อนาไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคานึงถึงความประหยัด
และความคุ้มค่าในการลงทุน ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.(2561-2565) หน้าที่ 290 ลาดับที่ 12
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน

60,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-ซ่อมบารุงยานพาหนะ รถยนต์ดเี ซล จานวน 1 คัน คิดเป็น12,800 บาท
-ซ่อมบารุงทรัพย์สินอื่น คิดเป็น 10,000 บาท
ถือปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)

หน้า 46/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้านาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป

รวม

394,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

หน้า 47/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
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
(กองคลัง)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

จำนวน

10,000 บำท

หน้า 48/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้าร้อน กระติดน้าแข็ง ถังแก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)

หน้า 49/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขขวง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน

จำนวน

30,000 บำท

หน้า 50/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
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 (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ

จำนวน

54,000 บำท

เตา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
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. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับ
เครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพ

หน้า 51/134

200,000 บำท

ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับ
เครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card)
Card, นLan
Antivirus
Sound
เป็นต้น Ethernet
เครื่องอ่านและบั
ทึกข้Card,
อมูลแบบต่
างๆ เช่Card,
น แบบดิ
สเกตต์Card)
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม (CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 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 (กองคลัง)
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

หน้า 52/134

รวม

12,000 บำท

จานวน

12,000 บาท

หน้า 53/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 ลิ้นชัก

รวม

240,000 บำท

รวม

240,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

75,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า(46x61x71) cm ราคาใบละ 2,500บาท จานวน 2 ใบ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)

ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน
ขนาด (120x45x180)cm ราคาใบละ7,500 บาท จานวน 10 ใบ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)
ค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรแบบกระจกบำนเลื่อนแบบ2ตอน

หน้า 54/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบกระจกบานเลื่อนแบบ2ตอน
ขนาด (121x40x87) cm ใบละ3,500 บาท จานวน 10 ใบ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ)
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ

จำนวน

40,800 บำท

จำนวน

17,800 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาว
ดา network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท จานวน 2
เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อำ่ นบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จำนวน

1,400 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
ราคา 40,800 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงานประมาณ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขำวดดำ network แบบที่ 1

หน้า 55/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)ราคา 700 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภำพ
จำนวน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19นิ้ว) รำคำ 30,000บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) ราคา 30,000
บาท
จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

60,000 บำท

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า11:46:40
ดังนี้
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,500 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

หน้า 56/134

5,000 บำท

หน้า 57/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแล
ทรัพย์สิน ฃอง องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า"
1.ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ อบต.ลาดหญ้า จานวน 2 อัตรา ๆ 9,000 เป็นเงิน
216,000 บาท
2.ค่าจ่างเหมาเป่าล้างบ่อโยกและบ่อบาดาล จานวน 65,000 บาท
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัตติ ามหนังสือสังการ ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดหำตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ประตู

รวม

666,000 บำท

รวม

401,000 บำท

รวม

120,000 บำท

จานวน

120,000 บาท

รวม

281,000 บำท

จำนวน

281,000 บำท

รวม

265,000 บำท

รวม

265,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

หน้า 58/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ประตู
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพือ่ รักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่รำชกำร
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย

250,000 บำท

รวม

710,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

710,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

710,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1891.3/
ว 3362
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง การดาเนินงานป้องกันและความคุม
การระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
2561-2655
หน้า 269
บที่ 5
โครงกำรซั
กซ้อมแผนป้
องกัลนาดัและบรรเทำสำธำรณภั
ย
จำนวน

50,000 บำท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน้า 59/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 313 ลาดับที่ 2

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ชุมชนเป็นฐำน

จำนวน

250,000 บำท

หน้า 60/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน
ด้านการป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด)
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้รถใช้ถนน
จำนวน
"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นการใช้รถใช้ถนน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สานักงานปลัด)ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 316 ลาดับที่ 7

50,000 บำท

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลฯ

60,000 บำท

จำนวน

หน้า 61/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุช่วง
เทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ.2553
(สานักงานปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .(2561-2565) หน้าที่ 313 ลาดับที่ 1

หน้า 62/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

รวม

1,308,924 บำท

รวม

726,224 บำท

รวม

726,224 บำท

จำนวน

556,246 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 2
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 556,246 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
2 หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต.. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

169,978 บำท

หน้า 63/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

งบดำเนินงำน

รวม

530,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

530,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กและเยำวชนให้เหมำะสม
ตำมวั
เพื่อยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนให้ เหมาะสมตามวัย โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
การจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง หัวข้อควำมปลอดภัยจำกภัย
รอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมำรำม

หน้า 64/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่
ผู้ปกครอง หัวข้อความปลอดภัย จากภัยรอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
และเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
การจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

จำนวน

300,000 บำท

หน้า 65/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติส่งเสริม
พัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบใน
เขตตาบลลาดหญ้าได้มีความพร้อมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม เด็ก
และเยาวชนกล้าคิด กล้า
แสดงออก มีความเชื่อมมั่นในตนเองในสิ่งที่เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและ
การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้เข้าร่วมงานวัน
เด็ก
โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรี
ประกอบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
- ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่
งขันทกีธิฬภาและการส่
กกีฬาเข้
งขันกีฬา
โครงกำรอบรมเพิ
ม่ ประสิ
ำพภำษำอังงนักฤษส
ำหรัาร่บวเด็มการแข่
กและเยำวชน
จำนวน
นักเพื
เรีย่อนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กและ เยาวชนนักเรียน โดยมีคา่ ใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 224 ลาดับที่ 5

80,000 บำท

หน้า 66/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
กีฬำหมู่บ้ำน

จำนวน

90,000 บำท

รวม

52,700 บำท

รวม

52,700 บำท

จำนวน

8,400 บำท

จำนวน

8,400 บำท

จำนวน

20,900 บำท

เพิ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กีฬาหมู่บ้าน
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อชั้นวำงเอนกประสงค์ 4 ชั้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จัดซื้อปั๊มลมสำยพำน 3HP ๑๕๐ ลิตร รุ่น ๒๐๖๕-๑๕๐
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมสายพาน 3HP 150 ลิตร รุ่น 2065-150
จานวน 1 เครื่อง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน้า 67/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือเพืชนิ
LEDนค่สีาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
่อจ่ดายเป็
ชนิด LED สี ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

จำนวน

15,000 บำท

หน้า 68/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

รวม

3,521,620 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

1,286,120 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

306,010 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน
"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาได้แก่
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ตั้งไว้ 181,000 บาท
2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 7,400 บาท
3.ค่าอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมา
ราม อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 7,400 บาท
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ตั้งไว้ 11,100 บาท
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรร
มาราม อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้ 15,910บาท
6.ค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรร
มาราม (คนละ1,700 บาทต่อปี) ตั้งไว้ 62,900 บาท
7.ค่าใช่จ่ายสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
ค่ำวัสดุ
รวม

306,010 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

980,110 บำท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน

980,110 บำท

หน้า 69/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาหารเสริม (นม)สาหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมารามและเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,235,500 บำท

เงินอุดหนุน

รวม

2,235,500 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

115,000 บำท

จำนวน

1,780,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขตพิ้นที่ อบต.
ลาดหญ้า เป็นไปตามหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
3)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 330 ลาดับที่ 7
โครงกำรอำหำรเสริมนม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดาเนินโครงการค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับ
เด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที่ 1 เช่น ค่าอาหารเสริม(นม)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า
โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน สพป.ในเขตลำดหญ้ำ

หน้า 70/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดาเนินโครงการค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด (สพฐ.)เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 229 ลาดับที่ 12
โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ฯ

จำนวน

220,500 บำท

รวม

1,614,000 บำท

รวม

1,474,000 บำท

รวม

144,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

144,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการดาเนินโครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที1 เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า
337 ลาดับที่ 14

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำใช้สอย

รวม

1,330,000 บำท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงกำร "จังหวัดสะอำด"

จำนวน

300,000 บำท

หน้า 71/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ จังหวัดสะอาด
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้
เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพจิตอำสำพัฒนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ กำร จำนวน
ดำเนินงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
ดาเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ในการสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำน
จำนวน
ศำสตรจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์
เพื่อฯจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์เลี้ยง และการขึ้นทะเบียน
สัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 265 ลาดับที่ 1

1,200,000 บำท

130,000 บำท

หน้า 72/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บำท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บำท

จำนวน

140,000 บำท

รวม

3,835,840 บำท

รวม

1,838,140 บำท

รวม

1,838,140 บำท

จำนวน

1,453,300 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน
สำหรับสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ในการดาเนินงานตาม
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท ถือ
ปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 267 ลาดับที่ 4

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

หน้า 73/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 2
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1453,300 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) นักพัฒนาชุมชน จานวน 2 ตาแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
6) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
7) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน

42,000 บำท

หน้า 74/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

318,840 บำท

หน้า 75/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 318,840 บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จานวน 1ตาแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) จานวน 1ตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง 3
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

24,000 บำท

หน้า 76/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

งบดำเนินงำน

รวม

1,850,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

1,100,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน

100,000 บำท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

หน้า 77/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
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. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
โครงกำรปันยิ้มสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำมรอยวิถแี ห่งควำมพอเพียง
จำนวน

400,000 บำท

หน้า 78/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย
วิถีแห่งความพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559 บสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต คนชรำ และคนพิกำร
โครงกำรสนั
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนชรา และคนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท.พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

400,000 บำท

ชีวิต คนชรา และคนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ 11:46:40
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท.พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
4) หนังสือ11:46:40
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
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
ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
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จำนวน

100,000 บำท

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
กระดานด11:46:40
า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึก
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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 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 เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
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- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
11:46:40
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 เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
ดังนี้ 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
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
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. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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จำนวน

150,000 บำท

3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติด11:46:40
ตั้ง เป็นต้น
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette
Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม (CD ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 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
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดหำเก้ำอี้นั้งทำงำน 4 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเก้าอี้นั้งทางาน 4 ตัว
ขนาด 123(W) x 67(D) x 75.3 (H) CM.
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดหำชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง

รวม

142,700 บำท

รวม

142,700 บำท

จำนวน

14,000 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

15,500 บำท

จำนวน

19,200 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จานวน 2 หลัง
ขนาด 91.7(W) X 31(D) X 176 (H) CM
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดหำตู้กระจกบำนเลื่อน 4 ตู้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้กระจกบานเลื่อน 4 ตู้
ขนาด 121.8(W) X 40.6(D) X 87.8 (H) cm.
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดหำโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ตัว
ขนาด 4 ฟุต 123(W)X67(D)X75.3(H) cm.
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดหำโต๊ะทำงำนไม้ จำนวน 1 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะทางานไม้ จานวน 1 ตัว
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดหำโต๊ะสำนักงำน 4 ตัว
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะสานักงาน 4 ตัว
ขนาด 123(w) x 67(D) x 75.3 (H) cm.
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดหำโต๊ะเหล็กเสริมข้ำงมีล้อเลื่อน 4 ตัว

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

22,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อเลื่อน 4 ตัว
ขนาด 42 (W) x 68(D) x 65(H) cm.
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ

จัดหำเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที
(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

หน้า 86/134

จำนวน

15,000 บำท

รวม

5,000 บำท

รวม

5,000 บำท

หน้า 87/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
โครงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด

จำนวน

5,000 บำท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด ตามหนังสือสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า
335 ลาดับที่ 12

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 10,412,500 บำท
รวม

3,428,500 บำท

รวม

3,428,500 บำท

จำนวน

2,375,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

912,500 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี 6 อัตรา จานวน 12
เดือน
เงินประจำตำแหน่ง
"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้ ผู้อานวยการกองช่าง
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม12 เดือน
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

หน้า 88/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนตาบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่17 มีนาคม พ.ศ.
2559
(กองช่าง)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

99,000 บำท

รวม

1,662,000 บำท

รวม

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

590,000 บำท

จำนวน

170,000 บำท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
งบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่ำใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

หน้า 89/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
"เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่า
ที่ดนิ ) (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัตติ ามหนังสือสังการ ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27พฤษภาคม
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
"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. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

120,000 บำท

หน้า 90/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
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

จำนวน

300,000 บำท

หน้า 91/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

ค่ำวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร 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 ฯลฯ

รวม

1,010,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดัง
นี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานด11:46:40
า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
เอกสาร 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
ปริ
เทป ฯลฯงสือสั่งการ ดังนี้
เป็นนท์ไปตามหนั

หน้า 92/134

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
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

จำนวน

450,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ถือปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัด
วัสดุกอ่ สร้ำง

จำนวน

200,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้ตา่ งๆ
ค้อน คีม ท่อน้าและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง ฯลฯ ถือปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่าง)
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขขวง
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้
ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้า แบตเตอร์รี่ จาน

จำนวน

100,000 บำท
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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
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ 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
- 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
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ

จำนวน

90,000 บำท

2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่า11:46:40
ยที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
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
- 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
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง
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จำนวน

5,000 บำท

3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
11:46:40
(1) ก. ประเภทวั
สดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 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, วีดโี อเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 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
วัสดุคอมพิวเตอร์

หน้า 96/134

จำนวน

80,000 บำท

หน้า 97/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
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. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คนื สภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)

หน้า 98/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
(Hard Disk) แบบซีดรี อม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็น
ต้น 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

วัสดุอื่น

จำนวน

5,000 บำท

หน้า 99/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ มิเตอร์ น้า ไฟฟ้า ,สมอเรือ, ตะแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส
- 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
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่ำสำธำรณูปโภค

รวม

12,000 บำท

หน้า 100/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์

จำนวน

12,000 บำท

รวม

5,322,000 บำท

รวม

63,000 บำท

จำนวน

3,500 บำท

จำนวน

7,500 บำท

ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้นั่งทำงำนแบบพนักพิง มีล้อเลื่อน มีโซ๊คปรับระดับได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทางานแบบพนักพิง มีล้อเลื่อน มีโซ๊คปรับ
ระดับได้ จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดซื้อโต๊ะทำงำน โครงสร้ำงเป็นเหล็กเคลือบ พีวีซี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ พีวีซี
จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หน้า 101/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซิ้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ
านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

จำนวน

22,000 บำท

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น11:46:40
้อยกว่า 2 GB หรือ
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ
านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ราคากลางและคุ
ณลับกงำนประมวลผล
ษณะพื้นฐานครุภแบบที
ัณฑ์คอมพิ
จัดตามเกณฑ์
ซื้อเครื่องคอมพิ
วเตอร์ สำหรั
่ 2 วเตอร์ ฉบับ จำนวน

หน้า 102/134

30,000 บำท

หน้า 103/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

ค่ำทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

5,259,000 บำท

หน้า 104/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

จำนวน

รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดนิ รวมถึงรายจ่าย ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตบิ ุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิตบิ ุคคล

4,959,000 บำท

300,000 บำท

งำนไฟฟ้ำถนน

รวม

1,850,000 บำท

งบลงทุน

รวม

1,850,000 บำท

รวม

1,850,000 บำท

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณบ้ำนผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้ำนนำย
จำนวน
สุบิน และบริเวณบ้ำนผู้ใหญ่เชำว์ จำปำคำ ถึงบ้ำนผู้ช่วยมนัส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้าน
ผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้านนายสุบิน และบริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จาปาคา ถึง
บ้านผู้ช่วยมนัส ความยาว ประมาณ 350 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดการไฟฟ้าภูมิภาค กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน้า 138 ลาดับที่ 156
โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง LED บริเวณ หมู่ที่ 1
จำนวน

350,000 บำท

500,000 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณหมู่
ที่ 1 โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง LED บริเวณสนำมกีฬำบ้ำนพักใหม่ หมู่ที่ จำนวน
1
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณ
สนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน้า136 ลาดับที่ 152
โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ LED ภำยในเขตหมู่ที่ 6

500,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

งำนสวนสำธำรณะ

รวม

100,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

100,000 บำท

ค่ำวัสดุ

รวม

100,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED
ภายในเขตหมู่ที่ 6
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน้า 137 ลาดับที่ 154

หน้า 106/134
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วัสดุกำรเกษตร

จำนวน

100,000 บำท

รวม

500,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

500,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

500,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

รวม

1,430,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

1,430,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

1,430,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
กำรดำเนินงำนศูนย์พัฒนำครอบครัว

จำนวน

50,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงกำร รักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน

จำนวน

50,000 บำท

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน

หน้า 107/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการรักน้ารักป่ารักษาแผ่นดิน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 263 ลาดับที่ 1
โครงกำรสภำเด็กและเยำวชน

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสภาเด็กและเยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้อง พ.ศ.2561-2565 หน้า 262 ลาดับที่ 7
จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มอำชีพประชำชนในตำบลลำดหญ้ำ
จำนวน

900,000 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพประชาชนในตาบลลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 339 ลาดับที่ 16

ฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มประชำชนในตำบลลำดหญ้ำ
"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชน
ในตาบลลาดหญ้า เพื่อการส่งเสริมพัฒนาความเพื่อการพัฒนาครอบครัว
แก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาครอบครัว
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

100,000 บำท

หน้า 109/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร

รวม

570,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

530,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

530,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนนักเรียนเครือข่ำยลำดหญ้ำ

หน้า 110/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
นักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 239 ลาดับที่ 10
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอบต.ลำดหญ้ำ คัพ
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
ลาดหญ้า คัพ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา
หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
การจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพั
ฒฬนาท้
่น พ.ศ.2561-2565
หน้า ้ร252
โครงกำรจั
ดกิจกรรมกี
ำ นัอนงถิทนำกำร
เพือ่ สร้ำงควำมรู
ัก สำมัลาดั
คคีบขทีอง่ 31 จำนวน
เยำวชนและประชำชน

300,000 บำท

180,000 บำท

หน้า 111/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทการ
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์
การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ
ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 240 ลาดับที่ 11
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนอำยุไม่เกิน 13 ปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่
เกิน 13 ปีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 342 ลาดับที่ 5

รวม

40,000 บำท

รวม

40,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

หน้า 112/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

1,200,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

1,200,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

1,200,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งกำร
เรียนรู้
และกำรอนุ
รักนษ์ค่ภาูมใช้ิปจัญ่ายในการด
ญำท้องถิาเนิ
่น นงานโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เพื่อจ่ายเป็

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล
หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 238 ลาดับที่ 8
โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรมและ จำนวน
ปฏิบัติธรรม

50,000 บำท

หน้า 113/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาการเข้าอยู่ ปริวาสกรรมและปฏิบัตธิ รรม โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 237 ลาดับที่ 6
โครงกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

จำนวน

50,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,วันอาฬาหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
ตามแผนพั
ฒนาท้
องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 234 ลาดับที่ 4
โครงกำรจั
ดงำนสื
บสำนประเพณี
วันลอยกระทง
จำนวน

50,000 บำท

หน้า 114/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล
หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์

จำนวน

500,000 บำท

หน้า 115/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการฝึกอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือ
ถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 237 ลาดับที่ 7
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการบรรพชาสามเณร ภาค
ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
โล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ
ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
หน้า 236 ลาดับที่ 5

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

จานวน

50,000 บาท

หน้า 116/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
งบลงทุน
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม 19,560,000 บำท
รวม 19,560,000 บำท
รวม 19,560,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์บริเวณบ้ำนพักโค้งตัวยู บ้ำนลำด จำนวน
หญ้ำ หมู่ที่ 1

400,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
บริเวณบ้านพักโค้งตัวยู บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว
29 เมตร หนา 010 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812 ตาราง
เตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 200 ลาดับที่ 43
โครงกำรก่อสร้ำงลำนตำกพืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนวังกุม หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร บ้านวังกุม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร หนา
0.12 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 204 ลาดับที่ 52

จำนวน

500,000 บำท

หน้า 117/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำดหญ้ำ
หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน
ศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี
2561-2565 หน้า 200 ลาดับที่ 44
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำดหญ้ำ หมู่ที่ 1

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

498,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำ - ส้วม ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำดหญ้ำ หมู่ที่ 1 จำนวน

500,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพาน ภายในศูนย์เรียนรู้
บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.
ลาดหญ้า กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 199 ลาดับที่ 42

หน้า 118/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างห้องน้า - ส้วม ภายในศูนย์
เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 201 ลาดับที่ 45

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำ-ส้วมสำธำรณะ บริเวณอำคำรอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 1เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างห้องน้า-ส้วมสาธารณะ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 199 ลาดับที่ 41
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ บริเวณข้ำงอำคำรเรียน กสน.
บ้ำนท่ำหวี หมู่ท4ี่

จำนวน

490,000 บำท

จำนวน

2,500,000 บำท

หน้า 119/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
ข้างอาคารเรียน กสน.บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 255 ลาดับที่ 3
โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภำยในเขตหมู่ที่ 2

จำนวน

499,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน
เขตหมู่ที่ 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 208 ลาดับที่ 59
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่ำน้ำบ้ำนจันอุย หมู่ที่ 5

จำนวน

499,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าน้าบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 112 ลาดับที่ 104
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ำน้ำ บ้ำนโป่งกระต่ำย หมู่ที่ 6
จำนวน

500,000 บำท

หน้า 120/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้า บ้าน
โป่งกระต่าย หมู่ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254 2ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 173 ลาดับที่ 224
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้ำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ

จำนวน

1,000,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนพักทหำรพรำน หมู่ที่ 2

จำนวน

500,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านพัก
ทหารพราน หมู่ที่ 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้า กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 204 ลาดับที่ 51
โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำย แบบไร้สำย ภำยในเขตหมู่ที่ 2

จำนวน

500,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณ หน้าองค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 176 ลาดับที่ 231

หน้า 121/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย แบบไร้สาย
ภายในเขตหมู่ที่ 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้า กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 201 ลาดับที่ 46
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำเพือ่
กำรเกษตร หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้า 99 ลาดับที่ 79

จำนวน

500,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้ำนนำยกริด บ้ำนจัน
อุย หมู่ที่ 5

จำนวน

100,000 บำท

หน้า 122/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายกริด บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 103 ลาดับที่ 86
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยแยกคลองส่งน้ำ
เพือ่ กำรเกษตร บ้ำนจันอุย หมู่ที่ 5

จำนวน

390,000 บำท

จำนวน

210,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสายแยกคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนลุ่ม หมู่ที่ 4

หน้า 123/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านลุ่ม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำด
จำนวน
หญ้ำ หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 100 ลาดับที่ 81
โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนำด 100 ลูกบำศ์ก บ้ำนท่ำหวี หมู่ที่ 4 จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้าใต้ดนิ ขนาด100
ลูกบาศ์ก บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หน้า 123 ลาดับที่ 125

500,000 บำท

580,000 บำท

หน้า 124/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
โครงกำรก่อสร้ำงถังแชมเปญ พร้อมวำงท่อประปำ บ้ำนนำหนองแก หมู่ที่ จำนวน
1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมวางท่อ
ประปา บ้านนาหนองแก หมู่ที่ 1
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน้า 121 ลาดับที่ 122
โครงกำรก่อสร้ำงถังน้ำแชมเปญ บริเวณ รพสต. บ้ำนหนองแก หมู่ที่ 7
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังน้าแชมเปญ บริเวณรพ
สต. บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หน้า 124 ลาดับที่ 127
โครงกำรก่อสร้ำงถังน้ำแชมเปญ พร้อมวำงท่อประปำ บ้ำนดงรัง หมู่ที่ 4 จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังน้าแชมเปญ พร้อมวางท่อ
ประปา บ้านดงรัง หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565

500,000 บำท

400,000 บาท

500,000 บำท

หน้า 125/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40

โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ จำนวน
(จัดตั้งใหม่ ณ บริเวณหน้ำที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำดหญ้ำ)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565หน้า 177 ลาดับที่ 233
โครงกำรขยำยเขตท่อประปำ บริเวณผู้ใหญ่เชำว์ จำปำคำ ถึงบริเวณสวน จำนวน
สบำย บ้ำนหนองแก หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตท่อประปา บริเวณผู้ใหญ่
เชาว์ จาปาคา ถึงบริเวณสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลาดับที่ 128
โครงกำรเจะบ่อบำดำล บ้ำนนำหนองแก หมู่ที่ 1
จำนวน

3,500,000 บำท

50,000 บำท

200,000 บำท

หน้า 126/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจะบ่อบาดาล บ้านหนองแก หมู่ที่
1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลาดับที่ 121

โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บ้ำนโป่งกระต่ำย หมู่ที่ 6

จำนวน

200,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระต่าย หมู่
ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงบ้ำนลำดหญ้ำเมืองใหม่ จำนวน
บ้ำนท่ำหวีหมู่ที่ 4

500,000 บำท

หน้า 127/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900
ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนภำยในหมู่ที่ 3
จำนวน

496,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ที่
3 โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น จานวนไม่น้อยกว่า 630
ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนภำยในหมู่ที่ 7

จำนวน

496,000 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ที่
7 โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น จานวนไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์
เมตร ตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนน สำยแกรนด์กำเด้น - สิงห์ หมู่ที่ 7
จำนวน

500,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายแกรนด์
กาเด้น - สิงห์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 7 เมตรยาว 120 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
โครงกำรปรับปรุงระบบสูบน้ำประปำ บ้ำนท่ำหวี หมู่ที่ 4

300,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบสูบน้าประปาบ้านท่า
หวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า
กาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

จำนวน
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โครงกำรวำงท่อส่งน้ำเพือ่ กำรเกษตร บริเวณบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก หมู่ที่ 3 จำนวน

400,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร บริเวณ
บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
อบต.ลาดหญ้ากาหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำk)

จำนวน

352,000 บำท

รวม

700,000 บำท

งบดำเนินงำน

รวม

700,000 บำท

ค่ำใช้สอย

รวม

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ )
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

หน้า 130/134
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ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

รวม

600,000 บำท

จำนวน

600,000 บำท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 2 สถานี

แผนงำนงบกลำง
งบกลำง

รวม 12,643,876

งบกลำง

บำ
ท

รวม 12,643,876 บำท

งบกลำง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 12,643,876 บำท
จำนวน

270,000 บำท

จำนวน

11,300 บำท

จำนวน

8,400,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องจ่ายเพื่อ
อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
81ลงวันที่10กรกฎาคม 2557เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

หน้า 131/134
วันที่พิมพ์ : 5/9/2562 11:46:40
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

เบี้ยยังชีพคนพิกำร

จำนวน

2,700,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

72,000 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ16และข้อ17ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0891.3/ว1381ลงวันที่ 2กรกฎาคม2558 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 340 ลาดับที่ 3
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สำรองจ่ำย

จำนวน

100,000 บำท

เพื่อสารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215ลงวันที่6มิถุนายน
2559เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.2/ว76
ลงวันที่13 มกราคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่
11สิงหาคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุทกภัยน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
843ลงวันที่ 28เมษายน 2559 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจาปี 2559
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว 3358ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2553
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับกำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน

450,000 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหาร
ส่วนตาบลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการสาธารณะ ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนด หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
เงินช่วยพิเศษ

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

520,576 บำท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหญ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2500 โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจาปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
(ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือสานักงาน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี

