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ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังส้ิน 89,035,780 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งำนบริหำรท่ัวไป 27,267,020 บำท

              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ
             อ ำเภอ เมืองกำญจนบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี

วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

               รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 48,000 บำท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 556,320 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆ 22,080 บาท/
เดือน  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 12,140
บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

งบบุคลำกร 12,668,920 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,247,720 บำท



หน้า 2/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆ ละ2,000 บาท/
เดือน  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 1,000บาท/
เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
(ฉบับท่ี 2) พศ. 2557 (ส านักงานปลัด)     

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,500,360 บำท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

95,040 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน1 อัตราๆ ละ7,920 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2557

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 48,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท/
เดือน  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 1,000บาท/
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 (ส านักงานปลัด)     
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน1 อัตราๆ ละ12,140 
บาท/เดือน รวม12 เดือน เป็นเงิน 145,680 บาท  
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน1
อัตราๆละ 9,930 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน119,160 บาท 
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน12
อัตราๆ ละ7,920 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,140,480 บาท  
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน1
อัตราๆละ7,920 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 95,040 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 10,421,200 บำท

เงินเดือนพนักงำน 6,060,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดหญ้า

เงินประจ ำต ำแหน่ง 312,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 2563จ านวน12 
เดือน เป็นเงิน 3,820,000 บาทโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
ต าแหน่ง บริหารงานท้องถ่ิน       จ านวน 2 อัตรา 
ประเภทอ านวยการ                   จ านวน 3 อัตรา  
ประเภทวิชาการปฏิบัติการ         จ านวน 3 อัตรา 
ประเภทวิชาการช านาญการ        จ านวน 4 อัตรา
ประเภทท่ัวไปช านาญงาน           จ านวน 6 อัตรา
ประเภทท่ัวไปปฏิบัติงาน             จ านวน 2 อัตรา
(ส านักงานปลัด)     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี จ านวน 7 อัตรา 
จ านวน12 เดือน เป็นเงิน 2,240,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ดังน้ี
ประเภท อ านวยการ 2 อัตรา
ประเภท วิชาการปฏิบัติการ 2 อัตรา
ประเภท ท่ัวไปช านาญงาน  1 อัตรา
ประเภท ท่ัวไปปฏิบัติงาน    2 อัตรา
(กองคลัง)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานงานส่วนต าบล 30 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างท่ัวไป     

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน1อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 297,000 บาท (กองคลัง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง
หลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 30 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 3,428,200 บำท

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังน้ี  
  1.1ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ7,000บาทจ านวน
12เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท   
  1.2รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ3,500บาท
จ านวน12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
  1.3หัวหน้าส านักปลัดในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน12เดือน 
เป็น เงิน42,000 บาท
  1.4) ผู้อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ3,500 บาท จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
  1.5) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในอัตราเดือนละ1,500 
บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 
พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 297,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป      

งบด ำเนินงำน 9,338,000 บำท
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ค่ำตอบแทน 2,390,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,150,000 บำท

1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน1,900,000.00 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังส่ือ
ส่ังการดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29
พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว
380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.
เร่ือง ก าหนด มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว
27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลัก เกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
2.เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จ านวน 250,000.00 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0803.2/ว 2880 ลง

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 80,000 บำท
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12
ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(ส านักงานปลัด)          

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัด)     
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จ ำนวนเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 60,000 บำท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ
ท่ีควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549
(ส านักงานปลัด)
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รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,054,000 บำท

ค่ำใช้สอย 3,630,900 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ค่าติดต้ัง
ไฟฟ้า 
ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
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จ ำนวนรำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ค่าติดต้ัง
ไฟฟ้า 
ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยแยกเป็น
(1)ค่ารับรอง จ านวน 50,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ1%ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ประมาณการไว้ตามอัตราท่ีก าหนดและตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมี
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 50,000 บาทในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน โดย
ยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและ
ให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่ายข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ
ส่ังการดังน้ี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยแยกเป็น
(1)ค่ารับรอง จ านวน 50,000 บาทในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ1%ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ประมาณการไว้ตามอัตราท่ีก าหนดและตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมี
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 50,000 บาทในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน โดย
ยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและ
ให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่ายข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ
ส่ังการดังน้ี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตาม
ความจ าเป็น ตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี10 
พฤศจิกายน 2530 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ 
ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สรุปมีนัยส าคัญดังน้ี
 1.เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 2.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสท่ีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละ
ไม่เกิน 300 บาท
 3.ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ 
คร้ังละไม่เกิน1,000 บาท
 4.ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272 ลงวันท่ี 11สิงหาคม 
2530 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคล ต่างๆ ค่าพวงมาลา 
และพานประดับพุ่มดอกไม้   
(ส านักงานปลัด)     

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆหรือค่ำ
พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้พวงมำลำ ส ำหรับพิธีกำรหรือวัน
ส ำคัญต่ำงๆ

20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกต้ังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดหญ้า ตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับ ค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีการ
เลือกต้ัง ค่าป้าย แผนพับ และส่ืออ่ืนๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ในการ
เลือกต้ัง ค่าน ้า น ้าแข็ง ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกาปฏิบัติการเลือกต้ัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
(ส านักงานปลัด)ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 288      
  ล าดับท่ี7    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 1,300,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารของคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ี
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังส่ือส่ังการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565   

โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำหรือวันส ำคัญต่ำงๆของรำชวงศ์ 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการตามระเบียบดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมนำ 400,000 บำท



หน้า 14/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาหรือวันส าคัญต่างๆของราชวงศ์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า  233  ล าดับท่ี 2

โครงกำรหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี อบต.ลำดหญ้ำ 140,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ี อบต.
ลาดหญ้าโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ และหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559  
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
หน้าท่ี  290 ล าดับท่ี    11
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 316,900 บำท
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รวมค่ำวัสดุ 1,957,700 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อม
แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
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จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 120,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี หนังสือ 
เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 
ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า)  ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้าหมึกปรินท์ 
เทป  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม



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

จ ำนวนวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไมโครโฟนขา
ต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม



หน้า 19/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไมโครโฟนขา
ต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม



หน้า 20/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี หม้อ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน ้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามัน 
เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน ้าร้อน กระติดน ้าแข็ง ถังแก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพ
เดิม     ดังน้ี ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาดับกล่ิน แปรงไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุท่ี
นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม



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

จ ำนวนวัสดุก่อสร้ำง 70,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.
1248วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
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จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.
1248วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไขขวง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน  กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  
ดังน้ี ยางรถยนต์ น ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
- รถยนต์น่ังธรรมดา จ านวน 5 คัน
- รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน
- รถเก็บขยะ จ านวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จ านวน 2 คัน
- รถไถ จ านวน 1 คัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
แก๊สหุงต้ม น ้ามันเช้ือเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามันเบนซิน น ้ามัน
เตา น ้ามันจารบี น ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,117,700 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
- รถยนต์น่ังธรรมดา จ านวน 5 คัน
- รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน
- รถเก็บขยะ จ านวน 1 คัน
- รถดับเพลิง จ านวน 2 คัน
- รถไถ จ านวน 1 คัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
แก๊สหุงต้ม น ้ามันเช้ือเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามันเบนซิน น ้ามัน
เตา น ้ามันจารบี น ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 40,000 บำท
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วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ขาต้ังกล่อง 
ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม   
ดังน้ี พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟีล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาว
ด าท่ีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ส านักงานปลัด)



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

จ ำนวนวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น 
เคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง ผ้า หมวก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ส านักงานปลัด)              
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)Ethernet 
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)เป็นต้น เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)Ethernet 
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)เป็นต้น เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ส านักงานปลัด)
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

วัสดุอ่ืน 10,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 800,400 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ิน
เปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี มิเตอร์น้ า-
ไฟฟ้า, สมอเรือ,ตะแกรงกันสวะ, หัวเช่ือมแก๊ส, หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่ำสำธำรณูปโภค 1,359,400 บำท
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จ ำนวนค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้าประปาในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ หรือ อาคาร
สถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
- ตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว
2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว
1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ หรือ อาคารสถานท่ี
ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว
2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว
1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 150,000 บำท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ส านักงานปลัด)            

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 79,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์               ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร)    ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้ดซ้ือโต๊ะท างาน โครงสร้างดหล็กเคลือบพีวีซี กันน้ า 
พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ขนาด 154(W)x78(D)x75.3(H) cm
จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 40,200 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 8,000 บำท

งบลงทุน 5,190,100 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 690,100 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 40,200.บาท
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561
ส านักงานปลัด

จัดซ้ือช้ันวำงเอนกประสงค์ 4 ช้ัน 8,400 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดประชุม จ านวน 1 ชุด
จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเล่ือน 24,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือช้ันวางเอนกประสงค์ 4 ช้ัน จ านวน 2 ใบ 
ใบละ 4,200 .- บาท จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด 
เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

จัดซ้ือชุดประชุม 200,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี 
3 ฟุต ขนาด93(W)x 92.2(D)x75(H) cm จ านวน 1 ตัว จัดหาท่ัวไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

จัดซ้ือโต๊ะประชุมหน้ำสแตนเลส 42,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง 4 ฟุต 
จ านวน 2 ใบ ราคาใบละ 7,600.- บาท จัดหาท่ัวไป
และส ารวจราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,200 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน จ านวน 6 ใบ ราคา
ใบละ 4,000 .-บาท  จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด 
เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

จัดซ้ือตู้เอกสำรบำนเล่ือนกระจกสูง 4 ฟุต 15,200 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทศัน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV 
จ านวน 1 เคร่ือง 
จัดหาท่ัวไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด จัดหาท่ัวไปและ
ส ารวจราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

โทรทศัน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV 21,300 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส 
จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ส านักงานปลัด

ชุดโซฟำรับแขก 10,000 บำท
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จ ำนวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000 บำท



หน้า 37/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

จัดหำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 15,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner    
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 5,800 บำท



หน้า 39/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 15,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner    
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า ราคา 9,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
(ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

จัดหำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 9,000 บำท
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 250,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าบ ารุง
ตามปกติหรือซ่อมกลาง)     

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบรำยจ่ำยอ่ืน 30,000 บำท

รำยจ่ำยอ่ืน 30,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง ซ่ึงท ำให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน

4,500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงท าให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
    

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 4,500,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

เงินอุดหนุน 40,000 บำท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย เป็นเงิน 
30,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็น
กลางให้เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
           งบเงินอุดหนุน 40,000 บำท

รายจ่ายอ่ืน

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำวิจัย 30,000 บำท

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

40,000 บำท
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ค่ำใช้สอย 150,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 150,000 บำท

งบด ำเนินงำน 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559     

โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินและ
จังหวัดแบบบูรณำกำร

100,000 บาท

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำแบบบูรณำกำรของ อบต.ลำดหญ้ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณา
การของ อบต.ลาดหญ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
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งำนบริหำรงำนคลัง 996,000 บำท

งบด ำเนินงำน 756,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหนังส่ือส่ังการ 
ดังน้ี   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส านักงานปลัด) ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ปีพ.ศ.2561-2565 หน้า 287 ล าดับท่ี 6
     

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
(กองคลัง)         

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 70,000 บำท

ค่ำตอบแทน 80,000 บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ
ท่ีควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

ค่ำใช้สอย 270,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ 
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561(กองคลัง)
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  -ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน คิดเป็น12,800 บาท
  -ซ่อมบ ารุงทรัพย์สินอ่ืน คิดเป็น 10,000 บาท     
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าคัดส าเนา ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างส ารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ เพ่ือน าไปใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยค านึงถึงความประหยัด
และความคุ้มค่าในการลงทุน ตามระเบียบ และหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347  ลงวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน             พ.ศ.(2561-2565) หน้าท่ี 290 ล าดับท่ี 12      

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 60,000 บำท

โครงกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี 40,000 บำท



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

รวม
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ค่ำวัสดุ 394,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี หนังสือ 
เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก  ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้าหมึกปรินท์ เทป 

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท
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1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)       
     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
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1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี หม้อ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน ้า จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามัน 
เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน ้าร้อน กระติดน ้าแข็ง ถังแก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไขขวง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
ยางรถยนต์ น ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน ้า แบตเตอร์ร่ี จาน

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)    

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 54,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
แก๊สหุงต้ม น ้ามันเช้ือเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามันเบนซิน น ้ามัน
เตา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
แก๊สหุงต้ม น ้ามันเช้ือเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามันเบนซิน น ้ามัน
เตา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 บาท

เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองคลัง)

ค่ำสำธำรณูปโภค 12,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ล้ินชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า(46x61x71) cm ราคาใบละ 2,500บาท จ านวน 2 ใบ
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ)

ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเล่ือน 75,000 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 ล้ินชัก 5,000 บำท

งบลงทุน 240,000 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 240,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน
ขนาด (120x45x180)cm ราคาใบละ7,500 บาท จ านวน 10 ใบ
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ)

ค่ำจัดซ้ือตู้เอกสำรแบบกระจกบำนเล่ือนแบบ2ตอน 35,000 บำท
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ค่ำจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ 40,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
ราคา 40,800 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสารแบบกระจกบานเล่ือนแบบ2ตอน
ขนาด (121x40x87) cm ใบละ3,500 บาท จ านวน 10 ใบ
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 1,400 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาว
ด า network แบบท่ี 1(28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท จ านวน 2 
เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขำวดด ำ network แบบท่ี 1 17,800 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)ราคา 700 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19น้ิว) รำคำ 30,000บำท

60,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) ราคา 30,000
บาท                   จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19น้ิว) ราคา 30,000
บาท                   จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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รวม

รวม

จ ำนวน

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 666,000 บำท

งบด ำเนินงำน 401,000 บำท

ค่ำใช้สอย 281,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่ำตอบแทน 120,000 บำท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 120,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดหำตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ประตู 15,000 บำท

งบลงทุน 265,000 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 265,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 281,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแล
ทรัพย์สิน ฃอง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า"
1.ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลรักษา
ทรัพย์สินของ อบต.ลาดหญ้า จ านวน 2 อัตรา ๆ 9,000 เป็นเงิน 
216,000 บาท
2.ค่าจ่างเหมาเป่าล้างบ่อโยกและบ่อบาดาล จ านวน 65,000 บาท
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังน้ี หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี  27  
พฤษภาคม  2541  เร่ือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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รวม
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งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 710,000 บำท

งบด ำเนินงำน 710,000 บำท

ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยในสถำนท่ีรำชกำร 250,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในสถานท่ีราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบ 8 ประตู
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 50,000 บำท

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 1891.3/
ว 3362 
ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 เร่ือง  การด าเนินงานป้องกันและความคุม
การระบาดของโรคไข้เลือดออก  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ 
2561-2655 หน้า 269 ล าดับท่ี 5     

ค่ำใช้สอย 710,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



หน้า 59/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ ส่ิงท่ี
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
    1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด)
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 หน้า 313 ล าดับท่ี  2
      

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   ชุมชนเป็นฐำน

250,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลฯ 60,000 บำท

ฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้รถใช้ถนน 50,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด)ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน    พ.ศ. 2561-2565 หน้า  316  ล าดับท่ี   7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน
ด้านการป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
ตามหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด)   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ.2553
(ส านักงานปลัด)   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ .(2561-2565) หน้าท่ี 313 ล าดับท่ี 1     
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 2
อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 556,246 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถ่ิน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560
2 หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว
2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต.. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/
ว13 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 169,978 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 726,224 บำท

เงินเดือนพนักงำน 556,246 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 1,308,924 บำท

งบบุคลำกร 726,224 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนให้ เหมาะสมตามวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557                                       

โครงกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง หัวข้อควำมปลอดภัยจำกภัย
รอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมำรำม

30,000 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กและเยำวชนให้เหมำะสม
ตำมวัย

30,000 บำท

งบด ำเนินงำน 530,000 บำท

ค่ำใช้สอย 530,000 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่
ผู้ปกครอง หัวข้อความปลอดภัย จากภัยรอบตัวเด็กของศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
และเคร่ือง
ด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 300,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กและเยำวชน
นักเรียน

80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติส่งเสริม
พัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบใน
เขตต าบลลาดหญ้าได้มีความพร้อมและศักยภาพตามวัยท่ีเหมาะสม เด็ก
และเยาวชนกล้าคิด กล้า
แสดงออก มีความเช่ือมม่ันในตนเองในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมรอบตัว ได้เข้าร่วมงานวัน
เด็ก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองเสียงและดนตรี
ประกอบ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องในการจัดงาน
- ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและ เยาวชนนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 224 ล าดับท่ี 5
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์
กีฬำหมู่บ้ำน

90,000 บำท

เพ่ิอจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ กีฬาหมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือช้ันวางเอนกประสงค์ 4 ช้ัน 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 8,400 บำท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือช้ันวำงเอนกประสงค์ 4 ช้ัน 8,400 บำท

งบลงทุน 52,700 บำท

ค่ำครุภัณฑ์ 52,700 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือป๊ัมลมสำยพำน 3HP ๑๕๐ ลิตร รุ่น ๒๐๖๕-๑๕๐ 20,900 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป๊ัมลมสายพาน 3HP 150 ลิตร รุ่น 2065-150      
 จ านวน 1 เคร่ือง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
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จ ำนวนจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

15,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction ชนิดเลเซอร์  หรือ
ชนิด LED สี ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
ช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ค่ำใช้สอย 306,010 บำท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 3,521,620 บำท

งบด ำเนินงำน 1,286,120 บำท

ค่ำวัสดุ 980,110 บำท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 980,110 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 306,010 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาได้แก่
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ต้ังไว้ 181,000 บาท
2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ต้ังไว้ 7,400 บาท 
3.ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมา
ราม อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ต้ังไว้ 7,400 บาท 
4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ต้ังไว้ 11,100 บาท 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรร
มาราม อัตราคนละ 430 บาท/ปี ต้ังไว้ 15,910บาท 
6.ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรร
มาราม (คนละ1,700 บาทต่อปี) ต้ังไว้ 62,900 บาท
7.ค่าใช่จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท ต้ังไว้ 20,000 บาท
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 
“ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารเสริม (นม)ส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมารามและเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/3274 ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน 2,235,500 บำท

โครงกำรอำหำรเสริมนม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ 115,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการด าเนินโครงการค่าอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับ
เด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ท่ี 1 เช่น ค่าอาหารเสริม(นม)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า  

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 120,000 บำท
"เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ินท่ี อบต.
ลาดหญ้า เป็นไปตามหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 
2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560
3)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน พ.ศ.2559ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หน้า  330   ล าดับท่ี  7

เงินอุดหนุน 2,235,500 บำท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน สพป.ในเขตลำดหญ้ำ 1,780,000 บำท
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แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 1,614,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,474,000 บำท

โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสุรสีห์ฯ 220,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการด าเนินโครงการอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กค่ายสุรสีห์ หมู่ที1 เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 
337     ล าดับท่ี  14    

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามการด าเนินโครงการค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด (สพฐ.)เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 229  ล าดับท่ี 12

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงกำร "จังหวัดสะอำด" 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำใช้สอย 1,330,000 บำท

ค่ำตอบแทน 144,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 144,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์เล้ียง และการข้ึนทะเบียน
สัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565 หน้า  265  ล าดับท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการ
ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เก่ียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ในการส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำน     
   ศำสตรจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ฯ

130,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ จังหวัดสะอาด
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพจิตอำสำพัฒนำและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือกำร

ด ำเนินงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน
1,200,000 บำท
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งบเงินอุดหนุน 140,000 บำท

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์ 3,835,840 บำท

งบบุคลำกร 1,838,140 บำท

ส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 140,000 บำท

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-7 ในการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565
หน้า 267 ล าดับท่ี 4     

เงินอุดหนุน 140,000 บำท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,838,140 บำท

เงินเดือนพนักงำน 1,453,300 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 2
อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1453,300 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 ต าแหน่ง
(2) นักพัฒนาชุมชน จ านวน 2 ต าแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ัง
การ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถ่ิน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561
6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/
ว2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)
7) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/
ว13 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถ่ิน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 318,840 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง 3
อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือส่ัง
การ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา จ านวน 12
เดือน เป็นเงิน 318,840 บาท ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน 1ต าแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน 1ต าแหน่ง
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป 1 อัตรา จ านวน 12
เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ดังน้ี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ัง
การ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
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งบด ำเนินงำน 1,850,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท

ค่ำใช้สอย 1,100,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ค่าติดต้ังเคร่ืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุตำมรอยวิถีแห่งควำมพอเพียง 400,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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จ ำนวนโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต คนชรำ และคนพิกำร 400,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย
วิถีแห่งความพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนชรา และคนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท.พ.ศ.2559  (กองสวัสดิการสังคม)
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนชรา และคนพิการโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท.พ.ศ.2559  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อม
แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ท่ี 6 สิงหาคม 2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
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รวม

จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

ค่ำวัสดุ 750,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อม
แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ท่ี 6 สิงหาคม 2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ิน
เปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
น้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ  
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้าหมึก
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ิน
เปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
น้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ  
ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้าหมึก
 เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
น้ี หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น ้ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน ้าร้อน กระติดน ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  
ดังน้ี ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุท่ีนอน 
ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บำท

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
น้ี หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น ้ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน ้าร้อน กระติดน ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตาฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  
ดังน้ี ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุท่ีนอน 
ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)
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จัดหำเก้ำอ้ีน้ังท ำงำน 4 ตัว 14,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเก้าอ้ีน้ังท างาน 4 ตัว 
ขนาด 123(W) x 67(D) x 75.3 (H) CM.
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ค่ำครุภัณฑ์ 142,700 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบลงทุน 142,700 บำท

จัดหำโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 4 ตัว 18,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ตัว
ขนาด 4 ฟุต 123(W)X67(D)X75.3(H) cm.
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จัดหำตู้กระจกบำนเล่ือน 4 ตู้ 18,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้กระจกบานเล่ือน 4 ตู้
ขนาด 121.8(W) X 40.6(D) X 87.8 (H) cm.
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จัดหำช้ันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จ ำนวน 2 หลัง 9,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาช้ันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จ านวน 2 หลัง
ขนาด 91.7(W) X 31(D) X 176 (H) CM
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จัดหำโต๊ะส ำนักงำน 4 ตัว 19,200 บำท

จัดหำโต๊ะท ำงำนไม้ จ ำนวน 1 ตัว 15,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะท างานไม้ จ านวน 1 ตัว
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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จัดหำโต๊ะเหล็กเสริมข้ำงมีล้อเล่ือน 4 ตัว 12,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อเล่ือน 4 ตัว
ขนาด 42 (W) x 68(D) x 65(H) cm.
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะส านักงาน 4 ตัว
ขนาด 123(w) x 67(D) x 75.3 (H) cm.
ซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที 
(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

งบเงินอุดหนุน 5,000 บำท

จัดหำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

เงินอุดหนุน 5,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 10,412,500 บำท

งบบุคลำกร 3,428,500 บำท

โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด 5,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด ตามหนังสือส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 9616  ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
(กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 
335  ล าดับท่ี 12

"เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังน้ี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม12 เดือน     
     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 912,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 6 อัตรา จ านวน 12 
เดือน     
     

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,428,500 บำท

เงินเดือนพนักงำน 2,375,000 บำท
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ค่ำตอบแทน 50,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง       
     งบด ำเนินงำน 1,662,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 12 เดือน  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานlส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วน
ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี17 มีนาคม พ.ศ. 
2559          (กองช่าง)          
     

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 99,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 170,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ
ท่ีควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

ค่ำใช้สอย 590,000 บำท
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จ ำนวน

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่า
ท่ีดิน) (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังน้ี หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันท่ี 27พฤษภาคม 
2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน     (กองช่าง)

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 120,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
(กองช่าง)
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อม
แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ท่ี 6 สิงหาคม 2556 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
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ค่ำวัสดุ 1,010,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ิน
เปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
น้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้าหมึก
ปรินท์ เทป ฯลฯ
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จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุก่อสร้ำง 200,000 บำท

 เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 450,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ิน
เปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
น้ี หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้าหมึก
ปรินท์ เทป ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น ไม้ต่างๆ
 ค้อน คีม ท่อน้ าและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ 
กระเบ้ือง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่าง)    
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จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิง
ของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ไขขวง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
ลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดังน้ี 
ยางรถยนต์ น ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน ้า แบตเตอร์ร่ี จาน
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จ ำนวนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90,000 บำท

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี แก๊สหุงต้ม น ้ามันเช้ือเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามัน
เบนซิน น ้ามันเตา น ้ามันจารบี น ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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จ ำนวนวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ดังน้ี
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี แก๊สหุงต้ม น ้ามันเช้ือเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามัน
เบนซิน น ้ามันเตา น ้ามันจารบี น ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ขาต้ัง
กล่อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ี
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี ขาต้ัง
กล่อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม  ดัง
น้ี พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ี
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ



หน้า 97/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้
แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
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จ ำนวน

(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็น
ต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ

วัสดุอ่ืน 5,000 บำท
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รวมค่ำสำธำรณูปโภค 12,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี มิเตอร์ น้ า -
ไฟฟ้า ,สมอเรือ, ตะแกรงกันสวะ, หัวเช่ือมแก๊ส, หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

งบลงทุน 5,322,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 12,000 บำท

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน โครงสร้ำงเป็นเหล็กเคลือบ พีวีซี 7,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ พีวีซี 
จ านวน 1 ตัว
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซ้ือเก้ำอ้ีน่ังท ำงำนแบบพนักพิง มีล้อเล่ือน มีโซ๊คปรับระดับได้ 3,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังท างานแบบพนักพิง มีล้อเล่ือน มีโซ๊คปรับ
ระดับได้ จ านวน 1 ตัว
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่ำครุภัณฑ์ 63,000 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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จ ำนวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซ้ิอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (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 จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
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จ ำนวนจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (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 จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
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รวม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 5,259,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจ่าย ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงท าให้ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน     
   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 4,959,000 บำท

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 1,850,000 บำท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งำนไฟฟ้ำถนน 1,850,000 บำท

งบลงทุน 1,850,000 บำท

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล     

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง LED บริเวณ หมู่ท่ี 1 500,000 บำท

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณบ้ำนผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้ำนนำย
สุบิน และบริเวณบ้ำนผู้ใหญ่เชำว์ จ ำปำค ำ ถึงบ้ำนผู้ช่วยมนัส

350,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้าน
ผู้ช่วยจรัญ ถึงบ้านนายสุบิน และบริเวณบ้านผู้ใหญ่เชาว์ จ าปาค า ถึง
บ้านผู้ช่วยมนัส ความยาว ประมาณ 350 เมตร      
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดการไฟฟ้าภูมิภาค ก าหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หน้า 138 ล าดับท่ี 156     
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำง LED บริเวณสนำมกีฬำบ้ำนพักใหม่  หมู่ท่ี
 1

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณ
สนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ท่ี 1      
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หน้า136 ล าดับท่ี 152

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง LED บริเวณหมู่
ท่ี 1      โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า 
ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่

ค่ำวัสดุ 100,000 บำท

งำนสวนสำธำรณะ 100,000 บำท

งบด ำเนินงำน 100,000 บำท

โครงกำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ LED ภำยในเขตหมู่ท่ี 6 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED 
ภายในเขตหมู่ท่ี 6       
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หน้า 137 ล าดับท่ี 154
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุกำรเกษตร 100,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 500,000 บำท

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 1,430,000 บำท

ค่ำใช้สอย 500,000 บำท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 500,000 บำท

งบด ำเนินงำน 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ และ
หนังสือส่ังการ ดังน้ี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 50,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

กำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำครอบครัว 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,430,000 บำท

ค่ำใช้สอย 1,430,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสภาเด็กและเยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามระเบียบ และหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559  ตามแผนพัฒนาท้อง พ.ศ.2561-2565  หน้า 262 ล าดับท่ี 7   

จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มอำชีพประชำชนในต ำบลลำดหญ้ำ 900,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรักน้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามระเบียบ และหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565  หน้า 263 ล าดับท่ี 1
     

โครงกำรสภำเด็กและเยำวชน 30,000 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพประชาชนในต าบลลาดหญ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ และหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
พ.ศ.2561-2565 หน้า 339 ล าดับท่ี 16

ฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มประชำชนในต ำบลลำดหญ้ำ 100,000 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชน
ในต าบลลาดหญ้า เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาความเพ่ือการพัฒนาครอบครัว
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี การเสริมสร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาครอบครัว 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ 
และหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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รวม

รวม

จ ำนวน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนนักเรียนเครือข่ำยลำดหญ้ำ 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 530,000 บำท

ค่ำใช้สอย 530,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนกีฬำและนันทนำกำร 570,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
ลาดหญ้า คัพ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา
หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 252  ล าดับท่ี 31โครงกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้รัก สำมัคคีของ

เยำวชนและประชำชน
180,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
นักเรียนเครือข่ายลาดหญ้า จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ  ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565  หน้า 239 ล าดับท่ี 10 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอบต.ลำดหญ้ำ คัพ 300,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทการ 
เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์
การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ 
ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565  หน้า 240 ล าดับท่ี 11

งบเงินอุดหนุน 40,000 บำท

โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนอำยุไม่เกิน 13 ปี 40,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่
เกิน 13 ปีตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 342 ล าดับท่ี 5

เงินอุดหนุน 40,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,200,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,200,000 บำท

โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรมและ
ปฏิบัติธรรม

50,000 บำท

โครงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งกำร
เรียนรู้ 
และกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล 
หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
หนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 238 ล าดับท่ี 8

ค่ำใช้สอย 1,200,000 บำท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
พระพุทธศาสนาการเข้าอยู่ ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565  หน้า 237 ล าดับท่ี 6

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 50,000 บำท

โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,วันอาฬาหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 234 ล าดับท่ี 4
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จ ำนวนโครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล 
หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณี 
วันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือ
ถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ ดังน้ี  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หน้า 237 ล าดับท่ี 7

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการบรรพชาสามเณร ภาค
ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
โล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ 
ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ ตามหนังส่ือส่ังการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.
2561-2565 
หน้า 236 ล าดับท่ี 5



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

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 19,560,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 19,560,000 บำท

งบลงทุน 19,560,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงลำนตำกพืชผลทำงกำรเกษตร บ้ำนวังกุม หมู่ท่ี 3 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร บ้านวังกุม หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.12 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้าไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หน้า 204 ล าดับท่ี 52

โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์บริเวณบ้ำนพักโค้งตัวยู บ้ำนลำด
หญ้ำ    หมู่ท่ี 1

400,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
บริเวณบ้านพักโค้งตัวยู บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 
29 เมตร หนา 010 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812 ตาราง
เตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หน้า 200 ล าดับท่ี 43



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

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำดหญ้ำ 
หมู่ท่ี 1

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายใน
ศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
2561-2565 หน้า 200 ล าดับท่ี 44

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ - ส้วม ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำดหญ้ำ หมู่ท่ี 1 500,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำดหญ้ำ หมู่ท่ี 1 498,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพาน ภายในศูนย์เรียนรู้ 
บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.
ลาดหญ้า ก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 199 ล าดับท่ี 42      



หน้า 118/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ-ส้วมสำธำรณะ บริเวณอำคำรอเนกประสงค์ หมู่
ท่ี 1

490,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างห้องน้ า-ส้วมสาธารณะ 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ท่ี ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 199 ล าดับท่ี 41

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างห้องน้ า - ส้วม ภายในศูนย์
เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 201 ล าดับท่ี 45

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ บริเวณข้ำงอำคำรเรียน กสน. 
บ้ำนท่ำหวี  หมู่ท่ี4

2,500,000 บำท



หน้า 119/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่ำน้ ำบ้ำนจันอุย หมู่ท่ี 5 499,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณท่าน้ าบ้านจันอุย หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 112 ล าดับท่ี 104

โครงกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภำยในเขตหมู่ท่ี 2 499,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน
เขตหมู่ท่ี 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า 
ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 208 ล าดับท่ี 59

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
ข้างอาคารเรียน กสน.บ้านท่าหวี หมู่ท่ี 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 255 ล าดับท่ี 3     

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ำน้ ำ บ้ำนโป่งกระต่ำย หมู่ท่ี 6 500,000 บำท



หน้า 120/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนพักทหำรพรำน หมู่ท่ี 2 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านพัก
ทหารพราน หมู่ท่ี 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้า ก าหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 204 ล าดับท่ี 51

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ

1,000,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณ หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 176 ล าดับท่ี 231

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ า บ้าน
โป่งกระต่าย หมู่ท่ี 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้า ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 254 2ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 173 ล าดับท่ี 224

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำย แบบไร้สำย ภำยในเขตหมู่ท่ี 2 500,000 บำท



หน้า 121/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด  อบต.ลาดหญ้าก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 79

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้ำนนำยกริด บ้ำนจัน
อุย หมู่ท่ี 5

100,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร   หมู่ท่ี 5

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย แบบไร้สาย 
ภายในเขตหมู่ท่ี 2 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาด
หญ้า ก าหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 201 ล าดับท่ี 46



หน้า 122/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายแยกคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านจันอุย หมู่ท่ี 5 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนลุ่ม  หมู่ท่ี 4 210,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายกริด บ้านจันอุย หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด   
    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หน้า 103 ล าดับท่ี 86

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยแยกคลองส่งน้ ำ
เพ่ือกำรเกษตร บ้ำนจันอุย หมู่ท่ี 5

390,000 บำท



หน้า 123/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลุ่ม  หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด       เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในศูนย์เรียนรู้ บ้ำนลำด
หญ้ำ    หมู่ท่ี 1

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาด100 
ลูกบาศ์ก บ้านท่าหวี หมู่ท่ี 4  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
หน้า 123 ล าดับท่ี 125

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในศูนย์เรียนรู้ บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1      
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 1,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียด อบต.ลาดหญ้าก าหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หน้า 100 ล าดับท่ี 81

โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำใต้ดิน ขนำด 100 ลูกบำศ์ก บ้ำนท่ำหวี หมู่ท่ี 4 580,000 บำท



หน้า 124/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ านวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมวางท่อ
ประปา บ้านนาหนองแก หมู่ท่ี 1      
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หน้า 121 ล าดับท่ี 122

โครงกำรก่อสร้ำงถังน้ ำแชมเปญ บริเวณ รพสต. บ้ำนหนองแก หมู่ท่ี 7 400,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงถังแชมเปญ พร้อมวำงท่อประปำ บ้ำนนำหนองแก หมู่ท่ี
 1

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังน้ าแชมเปญ พร้อมวางท่อ
ประปา บ้านดงรัง หมู่ท่ี 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถังน้ าแชมเปญ บริเวณรพ
สต. บ้านหนองแก หมู่ท่ี 7 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
หน้า 124 ล าดับท่ี 127    

โครงกำรก่อสร้ำงถังน้ ำแชมเปญ พร้อมวำงท่อประปำ  บ้ำนดงรัง หมู่ท่ี 4 500,000 บำท



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

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน            
  พ.ศ.2561-2565หน้า 177 ล าดับท่ี 233

โครงกำรขยำยเขตท่อประปำ บริเวณผู้ใหญ่เชำว์ จ ำปำค ำ ถึงบริเวณสวน
สบำย    บ้ำนหนองแก หมู่ท่ี 7

50,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ 
(จัดต้ังใหม่ ณ บริเวณหน้ำท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ)

3,500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตท่อประปา บริเวณผู้ใหญ่
เชาว์ จ าปาค า ถึงบริเวณสวนสบาย บ้านหนองแก หมู่ท่ี 7 ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน           
  พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ล าดับท่ี 128

โครงกำรเจะบ่อบำดำล บ้ำนนำหนองแก หมู่ท่ี 1 200,000 บำท



หน้า 126/134
วันท่ีพิมพ์ : 5/9/2562  11:46:40

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกระต่าย หมู่
ท่ี 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด     
  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.

โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงบ้ำนลำดหญ้ำเมืองใหม่
 บ้ำนท่ำหวีหมู่ท่ี 4

500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจะบ่อบาดาล บ้านหนองแก หมู่ท่ี 
1      ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด   
   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน           
  พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ล าดับท่ี 121

โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บ้ำนโป่งกระต่ำย หมู่ท่ี 6 200,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ท่ี  
3 โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น จ านวนไม่น้อยกว่า  630 
ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนภำยในหมู่ท่ี  7 496,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ บ้านท่าหวี หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า 
ก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนภำยในหมู่ท่ี  3 496,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในหมู่ท่ี  
7 โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น จ านวนไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์
เมตร ตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้าก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนน สำยแกรนด์กำเด้น - สิงห์  หมู่ท่ี 7 500,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าประปาบ้านท่า
หวี     หมู่ท่ี 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า 
ก าหนด      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายแกรนด์
กาเด้น - สิงห์  หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 7 เมตรยาว  120  เมตรหนา 0.15
เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้าก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565

โครงกำรปรับปรุงระบบสูบน้ ำประปำ บ้ำนท่ำหวี หมู่ท่ี 4 300,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บริเวณ
บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 
อบต.ลาดหญ้าก าหนด       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565

เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำk) 352,000 บำท

โครงกำรวำงท่อส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร บริเวณบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก หมู่ท่ี 3 400,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอยส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

งบด ำเนินงำน 700,000 บำท

ค่ำใช้สอย 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันท่ี 5 มีนาคม 2561

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร 700,000 บำท
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งบกลำง 12,643,876 บำท

งบกลำง 12,643,876 บำท

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 2 สถานี     

แผนงำนงบกลำง
งบกลำง 12,643,876

บำ
ท

ค่ำสำธำรณูปโภค 600,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 600,000 บำท

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 8,400,000 บำท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,300 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 270,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจ่ายเพ่ือ
อุดหนุนเงินค่าเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ 
และหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/
ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เร่ือง การจ่ายเบ้ียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 
81ลงวันท่ี10กรกฎาคม 2557เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เร่ือง
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เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2429  ลง
วันท่ี 6 ธันวาคม 2554  เร่ือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ิมเติม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548ข้อ16และข้อ17ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ีมท 0891.3/ว1381ลงวันท่ี 2กรกฎาคม2558 ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 340 ล าดับท่ี 3    

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,700,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
ดังน้ี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2548   
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 
24 มิถุนายน 2559เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2553(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559 
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ส ำรองจ่ำย 100,000 บำท

เพ่ือส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่าน้ันตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215ลงวันท่ี6มิถุนายน
2559เร่ืองซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0891.2/ว76 
ลงวันท่ี13 มกราคม 2558 เร่ืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0891.2/ว 4515 ลงวันท่ี
11สิงหาคม 2558 เร่ืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุทกภัยน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และดินถล่ม
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 
843ลงวันท่ี 28เมษายน 2559 เร่ืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว
2360ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 เร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจ าปี 2559
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท0808.2/ว 3358ลงวันท่ี 2
ตุลาคม 2553

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับกำรบริหำรส่วนต ำบล 450,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันท่ี 3 มิถุนายน 2537     

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 520,576 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหาร
ส่วนต าบลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศ และหนังสือส่ังการ 
ดังน้ี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ ลง
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนด  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีพ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 

เงินช่วยพิเศษ 120,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน    (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน          พ.ศ.2500 โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
(ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการดังน้ี หนังสือส านักงาน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.5/ว 28 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559เร่ือง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี


