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องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้

อ ำเภอ เมอืงกำญจนบรีุ   จงัหวดักำญจนบรีุ

วนัทีพ่มิพ์ : 15/8/2561  16:22:50

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1.1.1. เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 532,080 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืน

1.นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1 อตัตรำๆ 21,120 บำท/

เดอืน  

2.รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 2 อตัรำๆ ละ 

11,610บำท/เดอืน ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิ

คำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รอง

ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.

2554 (ส ำนกังำนปลดั)

1.งบบุคลำกร 9,500,580 บำท

1.1.เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,146,680 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 73,833,314 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบริหำรท ั่วไป 21,491,480 บำท

1.1.3 เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพเิศษ

1.นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1 อตัตรำๆละ 1,900 

บำท/เดอืน  

2.รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 2 อตัรำๆ ละ 950

บำท/เดอืน ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยdองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 (ส ำนกังำน

ปลดั)     

1.1.2 เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง

1.นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1 อตัตรำๆ ละ11,610 

บำท/เดอืน  

2.รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน 2 อตัรำๆ ละ 950

บำท/เดอืน  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 (ส ำนกังำน

ปลดั)     
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1.1.4 เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล
90,720 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

จ ำนวน1 อตัตรำๆ ละ7,560 บำท/เดอืน ตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 (ส ำนกังำนปลดั)     

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ประจ ำปี 2562จ ำนวน12 

เดอืน เป็นเงนิ 4,201,000 บำทโดยจำ่ยใหก้บัพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ 

ดงัน้ี 

ต ำแหน่ง บรหิำรงำนทอ้งถิน่       จ ำนวน 2 อตัรำ 

ประเภทอ ำนวยกำร                   จ ำนวน 3 อตัรำ  

ประเภทวชิำกำรปฏบิตักิำร         จ ำนวน 3 อตัรำ 

ประเภทวชิำกำรช ำนำญกำร        จ ำนวน 4 อตัรำ

ประเภทท ั่วไปช ำนำญงำน           จ ำนวน 6 อตัรำ

ประเภทท ั่วไปปฏบิตังิำน             จ ำนวน 2 อตัรำ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนlสว่นต ำบลจงัหวดักำญจนบรีุ 

เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบคุคลองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล(แกไ้ขเพิม่เตมิ) พ.ศ.2559 ประกำศ ณวนัที ่17 

มนีำคม พ.ศ.2559 (ส ำนกังำนปลดั)     

1.2.เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 7,353,900 บำท

1.2.1 เงนิเดอืนพนกังำน 4,201,000 บำท

1.1.5 เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,432,680 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทน

1.ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่oต ำบล จ ำนวน1 อตัรำๆ ละ

11,610 บำท/เดอืน รวม12 เดอืน เป็นเงนิ 139,320 บำท  

2.เงนิคำ่ตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

จ ำนวน1 อตัรำๆละ 9,500บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ

114,000 บำท 

3.เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน12

อตัรำๆ ละ7,560 บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ 1,088,640 

บำท  

4.เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน1

อตัรำๆ7,560 บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ 90,720 บำท 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทนนำยก

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2554(ส ำนกังำนปลดั)
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1.2.2 เงนิประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำม

ภำรกจิและพนกังำนจำ้งท ั่วไป เป็นเงนิ 312,500 บำท     

2.งบด ำเนินงำน 8,758,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ และ พนกังำนจำ้ง

ท ั่วไป     

1.2.4 เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 312,500 บำท

1.เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิประจ ำต ำแหน่งพนกังำน  ดงัน้ี  

  1.1ปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำเดอืนละ7,000บำท

จ ำนวน12เดอืน เป็นเงนิ 84,000 บำท   

  1.2รองปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ในอตัรำเดอืนละ3,500บำท

จ ำนวน12 เดอืน เป็นเงนิ 42,000 บำท  

  1.3หวัหน้ำส ำนกัปลดัในอตัรำเดอืนละ 3,500 บำท จ ำนวน12

เดอืน เป็นเงนิ42,000 บำท  

 2.เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล   

ในอตัรำเดอืนละ7,000บำท จ ำนวน12 เดอืน เป็นเงนิ 84,000 

บำท ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนlสว่นต ำบลจงัหวดั

กำญจนบรีุ เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรบรหิำรงำน

บคุคลองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ)พ.ศ.2559 

ประกำศ ณ วนัที1่7 มนีำคม พ.ศ.2559(ส ำนกังำนปลดั)

          

1.2.3 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 2,588,400 บำท

ไดแ้ก่

1.เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังำน

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลจ ำนวน=1,814,600.00 บำท ตำมระเบยีบ กฎหมำย 

และหนงัสือ่ส ั่งกำรดงัน้ี 

 1).หนงัสอื ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 

2558 และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิ

ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลั

ประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

 2).หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภำพนัธ์ 2558 เรือ่ง ประกำศ ก.จ.

,ก.ท.,และ ก.อบต.เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวธีิกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

พเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีส ำหรบัพนกังำนสว่น

ทอ้งถิน่ ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2558

2. เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กอ่ำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

ของ อปท.

ต ัง้ไว ้จ ำนวน = 250,000.00 บำท

2.1.คำ่ตอบแทน 1,780,000 บำท

2.1.1 คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 1,510,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำใหก้บัพนกังำนสว่น

ต ำบลลำดหญำ้ ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

ลำดหญำ้ ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีน่อกเวลำ     

ถือปฏบิตัติำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 

ลงวนัที ่25 พฤษภำคม 2550 (ส ำนกังำนปลดั)

2.1.3 คำ่เชำ่บำ้น 100,000 บำท

2.1.2 คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 120,000 บำท

2.2.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

   รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,054,000 บำท

เพือ่จำ่ยเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลลำดหญำ้ ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรได ้

ตำมหนงัสอืกรมบญัชีกลำง ที ่กค 0422.32/ว 257ลงวนัที ่28 

มถิุนำยน 2559(ส ำนกังำนปลดั)

2.2. คำ่ใช้สอย 3,800,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำด

หญำ้ตำมสทิธทิีจ่ะไดร้บั ตำมระเบยีบดงัน้ี  

1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

2)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551(ส ำนกัปลดั)  

2.1.4 เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้ 

คำ่เชำ่บำ้น) คำ่โฆษณำและเผยแพร(่รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรจำ้งเหมำ

โฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรง

มหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ)คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่เบีย้ประกนั 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่จำ้งแรงงำน คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ ฯลฯ

กรณีคำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ  

(1)คำ่จำ้งเหมำเดนิสำยและตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำเพิม่เตมิ 

คำ่ธรรมเนียม รวมถงึกำรปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำ กำรเพิม่ก ำลงัไฟฟ้ำ 

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ กำรบ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมระบบไฟฟ้ำและ

อปุกรณ์

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร  ดงัน้ี หนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 

2541 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจำ้งแรงงำนใหถ้ือปฏบิตัติำมกฎหมำย ดงัน้ี

1)ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จำ้งแรงงำน

2)พระรำชบญัญตัแิรงงำนสมัพนัธ์ พ.ศ. 2541(ส ำนกังำนปลดั)    
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จ ำนวน1.) คำ่ของขวญั ของรำงวลั หรือเงนิรำงวลั ในกำรจดักจิกรรมตำ่งๆหรือ

คำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชำ้ดอกไมพ้วงมำลำ ส ำหรบัพธีิกำรหรือ

วนัส ำคญัตำ่งๆ

20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชำ้ดอกไมแ้ละพวงมำลำ 

ตำมควำมจ ำเป็น ตำมหนงัสอืส ั่งกำรดงัน้ี

1)หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0407/ว 1284 ลงวนัที1่0 

พฤศจกิำยน 2530 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยคำ่ดอกไมเ้พือ่มอบใหบ้คุคล

ตำ่งๆ คำ่พวงมำลำ และพำนประดบัพุม่ดอกไม ้สรุปมนียัส ำคญัดงัน้ี

 1.เบกิจำ่ยจำกเงนิงบประมำณ หมวดคำ่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

 2.คำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชำ้ดอกไม ้ส ำหรบัมอบใหผู้ม้ี

เกียรต ิชำวตำ่งประเทศและคูส่มรสทีเ่ดนิทำงเขำ้มำหรือออกจำก

ประเทศไทยคนละไมเ่กนิ 300 บำท

 3.คำ่พวงมำลำ หรือพำนประดบัพุม่ดอกไม ้ส ำหรบัวำง ณ 

อนุเสำวรีย์ คร ัง้ละไมเ่กนิ1,000 บำท

 4.คำ่พวงมำลำส ำหรบัวำงศพผูม้เีกียรต ิพวงละไมเ่กนิ 400 บำท

2) หนงัสอืกระทรวงกำรคลงั ที ่กค 0514/36272  ลงวนัที ่11

สงิหำคม 2530 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยคำ่ดอกไมเ้พือ่มอบใหบ้คุคล   

ตำ่ง ๆ คำ่พวงมำลำ และพำนประดบัพุม่ดอกไม ้(ส ำนกังำนปลดั)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรอง (รำยจำ่ยในกำรรบัรองหรือเล้ียงรบัรองของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่) โดยแยกเป็น

(1)คำ่รบัรอง จ ำนวน 50,000 บำทในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะ

บคุคลใหต้ ัง้งบประมำณไดไ้มเ่กนิปีละ1%ของรำยไดจ้รงิของ

ปีงบประมำณทีล่ว่งมำโดยไมร่วมรำยไดจ้ำกเงนิอดุหนุนเฉพำะกจิ 

เงนิกูู ้เงนิจำ่ยขำดเงนิสะสมและเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ใหเ้บกิจำ่ยไดใ้น

ภำยในวงเงนิงบประมำณทีป่ระมำณกำรไวต้ำมอตัรำทีก่ ำหนดและ

ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นและประหยดัและ

ใหใ้ชห้ลกัฐำนกำรจำ่ยเงนิตำมรำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ มำ

ประกอบกำรเบกิจำ่ยเงนิโดยมเีจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินงำน

เป็นผูร้บัรองกำรจำ่ย  

(2)คำ่เล้ียงรบัรอง จ ำนวน 50,000 บำทในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่

หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตำม

กฎหมำยหรือตำมระเบยีบหรือหนงัสอืส ั่งกำรของ

กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหวำ่งองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิำหกจิหรือเอกชน 

ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิิจของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ โดยยอดเงนิทีต่ ัง้จำ่ยไม่

รวมอยูใ่นคำ่รบัรอง ใหเ้บกิจำ่ยไดเ้ทำ่ทีจ่ำ่ยจรงิและใหแ้นบบญัชี

ลำยมอืชือ่จ ำนวนบคุคลและรำยงำนกำรประชุม เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐำน

ประกอบกำรเบกิจำ่ย โดยมเีจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินงำน

เป็นผูร้บัรองกำรจำ่ย  

ขอ้ (1) และ (2) ด ำเนินกำรตำมหนงัสอืส ั่งกำรดงัน้ี หนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 

2548 เรือ่ง กำรต ัง้งบประมำณและกำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่รบัรองหรือคำ่

เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่(ส ำนกังำนปลดั)     

     

2.2.3 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

2.2.2 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน3) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ 

คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นในกำร

เดนิทำงไปรำชกำร ของคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบล พนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ลูกจำ้ง และพนกังำน

จำ้งองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล ทีเ่ดนิทำงไปประชุม อบรม สมัมนำ ดู

งำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ตำมระเบยีบดงัน้ี

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั

ที ่2 ) พ.ศ.2558 (ส ำนกังำนปลดั)

          

2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรเลือกต ัง้ 1,370,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรเลือกต ัง้ขององค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต ัง้ก ำหนด 

(กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งวำ่ง และกรณี

คณะกรรมกำรกำรเลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีำรเลือกต ัง้ใหม ่และกรณีอืน่ๆ) 

อกีท ัง้ใหค้วำมรว่มมอืในกำรประชำสมัพนัธ์ กำรณรงค์ หรือกำรให้

ขอ้มลูขำ่วสำรแกป่ระชำชนใหท้รำบถงึสทิธแิละหน้ำทีแ่ละกำรมสีว่น

รว่มทำงกำรเมอืงในกำรเลือกต ัง้สภำผูแ้ทนรำษฎรและหรือสมำชกิ

วุฒสิภำ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรจดัสถำนที ่คำ่วสัด ุเครือ่ง

เขยีน และอปุกรณ์ คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่

หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่ของสมนำคณุ คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ยำนพำหนะ คำ่ป้ำย

โครงกำร คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร  

ดงัน้ี  หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 2989 

ลงวนัที ่31 พฤษภำคม 2556 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ส ำนกังำนปลดั)
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จ ำนวน

จ ำนวน

4) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและสมันำ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรอบรมและสมัมนำเพือ่

เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรของคณะผูบ้รหิำรองค์กำรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ พนกังำน 

ลูกจำ้งและพนกังำนจำ้ง โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละ

กำรตกแตง่สถำนทีฝึ่กอบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำร

ฝึกอบรม คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่

ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอืส ำหรบัผูเ้ขำ้รบั

กำรฝึกอบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ใน

กำรฝึกอบรม คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำร

ฝึกอบรม คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ 

คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ยำนพำหนะ คำ่ป้ำยโครงกำร 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำม

ระเบยีบ กฎหมำย และหนงัสือ่ส ั่งกำรระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่

ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2557 (ส ำนกังำนปลดั) ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 200 ล ำดบัที2่          

6) โครงกำรหน่วยบรกิำรเคลือ่นที ่อบต.ลำดหญำ้ 140,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรหน่วยบรกิำรเคลือ่นที ่

อบต.ลำดหญำ้โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำม

ระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ 

เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ อปท. พ.ศ.2559  

ตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.

2561-2564) หน้ำที ่207 ล ำดบัที ่11    

5) โครงกำรจดังำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำหรือวนัส ำคญัตำ่งๆของ

รำชวงศ์

150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรจดังำนวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษำหรือวนัส ำคญัตำ่งๆของรำชวงศ์โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรจดักจิกรรม  กำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่ คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิด

และปิด  คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คำ่ประกำศนียบตัร  คำ่

ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์  คำ่หนงัสอื  คำ่อำหำรวำ่ง

และเครือ่งดืม่  คำ่สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร  คำ่ป้ำยโครงกำร  

คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำ

โครงกำร  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

จดังำน กำรแขง่ขนักีฬำ และกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ171ล ำดบัที2่ 
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  2.2.4. คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 316,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัย์สนิตำ่งๆของส ำนกั

ปลดังำน ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิถือปฏบิตัติำม

พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 

2560

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิย ุรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ ไมโครโฟน ขำต ัง้ไมโครโฟน วงจรไฟฟ้ำ ฟิวส์ เทปพนั

สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ ปล ัก๊ไฟฟ้ำ สวติช์ไฟฟ้ำ

 ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร

พสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

(ส ำนกังำนปลดั)

     

2.3.3 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ กระดำษ เครือ่งเขยีน ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก พระบรมฉำยำ

ลกัษณ์ กุญแจ กระดำษอดัส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดดี หมกึโรเนียว 

กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ำกกำรซ้ือหรือจำ้ง

พมิพ์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำร

บรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

      

2.3.2 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 50,000 บำท

2.3. คำ่วสัดุ 1,817,700 บำท

2.3.1 วสัดสุ ำนกังำน 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของที่

มลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ แปรง ไมก้วำด ถงัขยะ ผงซกัฟอก แกว้น ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน 

กระดำษช ำระ ส ำหรบัหอ้งสขุำ น ้ำยำดบักลิน่ สบู ่ถำด กระตกิน ้ำรอ้น

  จำนรอง น ้ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชน ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัิ

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

(ส ำนกังำนปลดั)
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ หมอ้แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน อะไหลร่ถยนต์

 และรถจกัรยำนยนต์ หวัเทียน ฯลฯ 

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ. 2560 (ส ำนกังำนปลดั)

          

2.3.6 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,117,700 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ ไมต้ำ่งๆ คอ้น คมี จอบ เสยีม กระเบือ้ง ตะป ูฯลฯ รวมถงึ

รำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือ

จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 (ส ำนกังำนปลดั)

          

2.3.5 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 150,000 บำท

2.3.4 วสัดกุอ่สรำ้ง 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้

- รถยนต์นั่งธรรมดำ จ ำนวน 5 คนั

- รถจกัรยำนยนต์ จ ำนวน 1 คนั

- รถเก็บขยะ จ ำนวน 1 คนั

- รถดบัเพลงิ จ ำนวน 2 คนั

- รถไถ จ ำนวน 1 คนั 

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ. 2560 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรพสัดขุองหน่วยกำรบรหิำร

รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่10 พ.ศ. 

2558(ส ำนกังำนปลดั)     
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำย รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้ กำงเกง ผำ้ หมวก ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือ

จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 (ส ำนกังำนปลดั)

         

2.3.9 วสัดคุอมพวิเตอร์ 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพ รูปสี

หรือขำวด ำ ทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อดั ขยำย ผำ้ทีใ่ชเ้ขยีนป้ำย พูก่นั ส ีคำ่

แบบพมิพ์โฆษณำหรือประชำสมัพนัธ์  เมมโมรีก่ำร์ด ฯลฯ รวมถงึ

รำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือ

จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560(ส ำนกังำนปลดั)

         

2.3.8 วสัดเุครือ่งแตง่กำย 20,000 บำท

2.3.7 วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ หมกึพมิพ์ส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู 

เทปบนัทกึขอ้มลู แผน่วงจรอเิลคทรอนิกส์ ( Card memory Chip )

 เมำส์ คย์ีบอร์ด อปุกรณ์ตอ่พว่งส ำหรบัคอมพวิเตอร์ และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ทีม่รีำคำตอ่หน่วยไมเ่กนิ 20,000 บำท 

ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีำคำตอ่หน่วยหรือตอ่

ชุดไมเ่กนิ 20,000  บำท

3.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

4.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือ

จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 (ส ำนกังำนปลดั)

         



หน้า78
วนัทีพ่มิพ์ : 15/8/2561  16:22:50

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

2.4.2 คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำในส ำนกังำน/ในทีส่ำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนทีท่ี่

อยูใ่นควำมดแูลรบัผดิชอบขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ 

(ส ำนกังำนปลดั)

     

2.4.1 คำ่ไฟฟ้ำ 800,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในทีส่ำธำรณะ หรือ อำคำร

สถำนทีท่ีอ่ยูใ่นควำมดแูลรบัผดิชอบขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

ลำดหญำ้(ส ำนกังำนปลดั)

1)คำ่ไฟฟ้ำของเครือ่งปรบัอำกำศ

  1.1เครือ่งปรบัอำกำศประหยดัไฟเบอร์5และเบอร์4

จ ำนวน7เครือ่ง คดิเป็น 200,400 บำท

  1.2เครือ่งปรบัอำกำศท ั่วไป จ ำนวน 20 เครือ่ง เป็นเงนิ 300,000 

บำท

2)คำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในทีส่ำธำรณะ และอืน่ๆ เป็นเงนิ 

300,000 บำท     

2.4. คำ่สำธำรณูปโภค 1,359,400 บำท

2.4.6 คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม เชน่ คำ่โทรภำพ 

(โทรสำร) คำ่เทเลกซ์ คำ่วทิยุตดิตำมตวั คำ่วทิยุสือ่สำร คำ่สือ่สำร

ผำ่นดำวเทียม คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึ

อนิเทอร์เน็ตกำร์ดและคำ่สือ่สำรอืน่ๆ เชน่ คำ่เคเบิล้ทีวี คำ่เชำ่

ชอ่งสญัญำณดำวเทียม เป็นตน้ และใหห้มำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ย

เพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใช้

บรกิำร (ส ำนกังำนปลดั)

        

2.4.5 คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิคำ่ดวงตรำไปรษณียำ

กร คำ่เชำ่ตูไ้ปรษณีย์ คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบบรหิำร

กำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(ส ำนกังำนปลดั)

       

2.4.3 คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 79,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์พ้ืนฐำน คำ่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ และให้

หมำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร เชน่ คำ่เชำ่เครือ่ง คำ่เชำ่

หมำยเลขโทรศพัท์ คำ่บ ำรุงรกัษำสำย ฯลฯ   

(ส ำนกังำนปลดั)

         

ขนำด 26,000 บทีีย ูจ ำนวน 2 เครือ่ง รำคำ เครือ่งละ 36,200 บำท

จดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ  2561 

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 2561-2564 

หน้ำ 88 ล ำดบัที ่7

  3.1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

3.1.1 คำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดตดิต ัง้พ้ืนหรือ

ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ)

72,400 บำท

3. งบลงทุน 3,162,900 บำท

3.1. คำ่ครุภณัฑ์ 664,900 บำท
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3.1.2 จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือพดัลมไอเย็น จ ำนวน 5 เครือ่ง

-มแีผงท ำควำมเย็น3ดำ้น เย็นกวำ่3เทำ่ หน้ำจอแสดงผลแบบ LED 

มรีะบบOzone ฆำ่เช้ือโรคในน ้ำ

-มฟีงัก์ช ั่นกำรท ำงำนดว้ยระบบปิด-เปิด อตัโนมตั ควบคมุกำร

ท ำงำนดว้ยรีโมทคอนโทล (จดัหำท ั่วไปและส ำรวจรำคำตำม

ทอ้งตลำด  เนื่องจำกไมม่ตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกั

งบประมำณ )ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 

2561-2564 หน้ำ 91 ล ำดบัที ่17

3.2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีน้ ั่งท ำงำน จ ำนวน 1 ตวั แบบหนงัพนกั

พงิ มลีอ้เลือ่น ปรบัระดบัได ้ขนำดไมน้่อยกวำ่67(W) x 

53(D)x120(H)เซนตเิมตร (ส ำนกังำนปลดั)

(จดัหำท ั่วไปและส ำรวจรำคำตำมทอ้งตลำด  เน่ืองจำกไมม่ตีำมบญัชี

รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ )ตำมแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 259 ล ำดบัที ่3

     
3.1.4 จดัซ้ือพดัลมไอเย็น 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน (ส ำนกัปลดั)

(จดัหำท ั่วไปและส ำรวจรำคำตำมทอ้งตลำด  เน่ืองจำกไมม่ตีำมบญัชี

รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ)ตำมแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 259  ล ำดบัที ่2

     
3.1.3 จดัซ้ือเกำ้อีน้ ั่งท ำงำน 7,000 บำท

3.2.1 คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ จ ำนวน 1 เครือ่ง 21,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU)ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 

core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ

อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 2 MB ตอ้งมคีวำมเร็ว

สญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 3.0 GHz และมหีน่วย

ประมวลผลดำ้นกรำฟิก (GraphicsProcessing Unit) ไมน้่อย

กวำ่ 8 แกน หรือ

2) ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 3 MB ตอ้งมคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 

2.5GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสงู

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ ขนำดไม่

น้อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 

GB จ ำนวน 1 หน่วย

- มจีอภำพทีร่องรบัควำมละเอยีดไมน้่อยกวำ่ 1,366 x 768 Pixel 

และมขีนำดไมน้่อยกวำ่ 12 นิ้ว

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ แบบตดิต ัง้ภำยใน (Internal) หรือ

ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 92 ล ำดบัที ่19
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จ ำนวน

จ ำนวน3.2.3 จดัหำเครือ่งคอมพวิเตอร์ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 * 

(จอภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 19นิ้ว) รำคำ 30,000บำท

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 

core) จ ำนวน1หน่วย มหีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory 

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อย

กวำ่ 3.2GHz

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่ง

หนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัทีม่ี

หน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไม่

น้อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อย

กวำ่ 3 ชอ่ง - มแีป้นพมิพ์และเมำส์

- มจีอภำพแบบ LED หรือดกีวำ่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวำ่ 

600 : 1 และมขีนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 2561-2564หน้ำ88 

ล ำดบัที8่

3.2.2 เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 

VAจ ำนวน 1 เครือ่ง รำคำ 2,500.- บำท

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 800 VA (480 Watts)

- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที ตำมแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 2561-2564 หน้ำ 86  ล ำดบัที ่4
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คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ (รำยจำ่ยเพือ่

ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์ขนำดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึ

คำ่บ ำรุงตำมปกตหิรือซอ่มกลำง)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ส ี

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner 

และ Fax ภำยในเครือ่งเดยีวกนั

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 600x600 dpi

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำไมน้่อยกวำ่ 22 หน้ำตอ่นำท ี

(ppm)

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสไีมน้่อยกวำ่ 22 หน้ำตอ่นำท ี(ppm)

- มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน้่อยกวำ่ 192 MB

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ ส)ี ได้

- มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุ ไมน้่อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

- มถีำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)

- สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรไดท้ ัง้สแีละขำวด ำ

- สำมำรถท ำส ำเนำไดส้งูสดุไมน้่อยกวำ่ 99 ส ำเนำ

- สำมำรถยอ่และขยำยได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไม่

น้อยกวำ่1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 250 แผน่

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 2561-2564 หน้ำ91

 ล ำดบัที1่8

3.2.5 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

3.2.4 จดัหำเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000 บำท

4. งบรำยจ่ำยอืน่ 30,000 บำท

รำยจ่ำยอืน่ 30,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ปรบัปรุงทีด่นิ รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือ

ปรบัปรุงสิง่กอ่สรำ้ง ซึง่ท ำใหท้ีด่นิ สิง่กอ่สรำ้ง มมีลูคำ่เพิม่ขึน้

2,498,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัปรุงทีด่นิ รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่

ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงสิง่กอ่สรำ้ง ซึง่ท ำใหท้ีด่นิ สิง่กอ่สรำ้ง มี

มลูคำ่เพิม่ขึน้

3.3. คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 2,498,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งทีป่รกึษำเพือ่ศกึษำวจิยั เป็นเงนิ 

30,000 บำทเพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งองค์กรหรือสถำบนัที่

เป็นกลำงใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร

        

รำยจำ่ยอืน่

คำ่จำ้งทีป่รกึษำเพือ่ศกึษำวจิยั 30,000 บำท
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5.1 เงนิอุดหนุน 40,000 บำท

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

5. งบเงนิอุดหนุน 40,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 150,000 บำท

        รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

งำนวำงแผนสถติแิละวิชำกำร 150,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 150,000 บำท

อดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิำรรว่มในกำรชว่ยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำรจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิำรรว่มใน

กำรชว่ยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในเขต

อ ำเภอเมอืงกำญจนบรีุ  ตำมหนงัสอือ ำเภอเมอืงกำญจนบรีุ ดว่น

ทีส่ดุ กจ.0023.6/ว 1559ลงวนัที ่11 เมษำยน 2561 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ประกำศ ณ วนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ.2559     

     

2)โครงกำรสนบัสนุนกำรขบัเคลือ่นแผนชุมชนสูก่ำรพฒันำทอ้งถิน่และ

จงัหวดัแบบบรูณำกำร (จดัเวทีประชุมประชำคมเพือ่จดัท ำแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ 4 ปี)

100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรสนบัสนุนกำรขบัเคลือ่น

แผนชุมชนสูก่ำรพฒันำทอ้งถิน่และจงัหวดัแบบบรูณำกำร ตำมหนงั

สือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี   หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.2/ว 0600 ลงวนัที ่29 มกรำคม 2559 เรือ่ง  กำรจดัท ำและ

ประสำนแผนพฒันำทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(ส ำนกังำนปลดั) ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 

หน้ำ 203 ล ำดบัที ่ 5  

1)โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำแบบบรูณำกำรของ อบต.ลำดหญำ้ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำแบบ

บรูณำกำรของ อบต.ลำดหญำ้ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใช้

และกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่ง

เขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์

เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่

อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบั

กำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร  ดงัน้ี  หนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัที ่29 

มกรำคม 2559 เรือ่ง กำรจดัท ำและประสำนแผนพฒันำทอ้งถิน่ของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน ฝึกอบรม ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ  204  ล ำดบัที ่6
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งำนบริหำรงำนคลงั 4,802,900 บำท

1. งบบุคลำกร 3,417,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง  ดงัน้ี

2.1) ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั ในอตัรำเดอืนละ3,500 บำท จ ำนวน 12 

เดอืน เป็นเงนิ 42,000  บำท  

2.2) หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำและจดัเก็บรำยได ้ในอตัรำเดอืนละ1,500 

บำท จ ำนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 18,000 บำทตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวดักำญจนบรีุ เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธีิกำรจำ่ย

เงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบบัที ่7) ประกำศ ณ วนัที ่ 

27 เมษำยน พ.ศ. 2559 (กองคลงั)

          

1.1.3 คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 291,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ประจ ำปี จ ำนวน 7 อตัรำ 

จ ำนวน12 เดอืน เป็นเงนิ 2,222,000 บำท โดยจำ่ยใหก้บัพนกังำน

สว่นทอ้งถิน่ ดงัน้ี

ประเภท อ ำนวยกำร 2 อตัรำ

ประเภท วชิำกำรปฏบิตักิำร 2 อตัรำ

ประเภท ท ั่วไปช ำนำญงำน  1 อตัรำ

ประเภท ท ั่วไปปฏบิตังิำน    2 อตัรำ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนlสว่นต ำบลจงัหวดักำญจนบรีุ 

เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบคุคลองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ)พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วนัที1่7 

มนีำคม พ.ศ.2559(กองคลงั)

          

1.1.2 เงนิประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

1.1.เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,417,600 บำท

1.1.1 เงนิเดอืนพนกังำน 2,222,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำม

ภำรกจิ และพนกังำนจำ้งท ั่วไป      

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ และ คำ่ตอบแทน

พนกังำนจำ้งท ั่วไป     

1.1.5 เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 93,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน1อตัรำ จ ำนวน 12 เดอืน 

เป็นเงนิ 291,000 บำท        

     
1.1.4 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 751,200 บำท
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2.งบด ำเนินงำน 1,189,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของผูบ้รหิำร พนกังำน

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ตำมสทิธทิีค่วรจะไดร้บั ตำม

ระเบยีบและหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบั

กำรศกึษำบตุรของพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549  

2)หนงัสอืกรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่

28 มถิุนำยน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและ

คำ่เลำ่เรียน (กองคลงั)

2.2 คำ่ใช้สอย 700,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรใหก้บั

พนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ และพนกังำนจำ้ง

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัหิน้ำทีน่อก

เวลำรำชกำรปกต ิหรือ วนัหยุดรำชกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี 

หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวนัที ่15 

พฤษภำคม 2550 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก

เวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่(กองคลงั)

         

2.1.2 เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 75,000 บำท

2.1 คำ่ตอบแทน 85,000 บำท

2.1.1 คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ 

คำ่เชำ่บำ้น)คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรจำ้งเหมำ

โฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรง

มหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ) คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่เบีย้ประกนั 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่จำ้งแรงงำน ฯลฯ

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร ดงัน้ี

1) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452  ลงวนัที ่

27 พฤษภำคม 2541 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจำ้งแรงงำน ใหถ้ือปฏบิตัติำมกฎหมำย ดงัน้ี

1) ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์  บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จำ้ง

แรงงำน

2) พระรำชบญัญตัแิรงงำนสมัพนัธ์  พ.ศ. 2541 (กองคลงั)

          

  

2.2.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 100,000 บำท
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1) คำ่ใชจ่ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ 

คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นในกำร

เดนิทำงไปรำชกำร ของพนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ 

และพนกังำนจำ้งองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ ทีเ่ดนิทำงไป

ประชุม อบรม สมัมนำ ดงูำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ตำมระเบยีบ

ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 (กองคลงั)

          

2.2.2 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

3) โครงกำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบยีนทรพัย์สนิ 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรปรบัปรุงระบบแผนที่

ภำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิโดยกำรจดัท ำหรือปรบัปรุงขอ้มลูแผนที่

ภำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ และกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูในกำรจดัเก็บ

ภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ตำมระเบยีบ และ

หนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2550      

2) หนงัสอืกระทรวงมำหดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวนัที ่9 

มกรำคม  2555

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 203 ล ำดบัที ่10

     

     

2) โครงกำรจดัเก็บภำษีเคลือ่นที่ 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรจดัเก็บภำษีเคลือ่นทีโ่ดย

โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัคำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่

ถำ่ยเอกสำร คำ่คดัส ำเนำ คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่

เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่จำ้งส ำรวจ

พ้ืนทีแ่ละจดัเก็บขอ้มลู คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำ

โครงกำร เพือ่น ำไปใชใ้นกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเก็บรำยได ้

โดยค ำนึงถงึควำมประหยดัและควำมคุม้คำ่ในกำรลงทุน ตำม

ระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  ลงวนัที ่

19 พฤษภำคม 2541 เรือ่ง คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำ่งๆ ของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2) ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน 

กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำ และกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มแขง่ขนักีฬำของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4ปี พ.ศ.

(2561-2564) หน้ำที ่ 204  ล ำดบัที ่12       
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    4) คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน

ไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำท ัง้คำ่สิง่ของและคำ่แรงงำน ให้

จำ่ยจำกคำ่ใชซ้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น

ผูด้ ำเนินกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ

ดงัน้ี                           

(1) คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย

(2) คำ่สิง่ของทีซ้ื่อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิใหจ้ำ่ยจำกคำ่วสัดุ

  -ซอ่มบ ำรุงยำนพำหนะ รถยนต์ดเีซล จ ำนวน 1 คนั คดิเป็น

12,800 บำท

  -ซอ่มบ ำรุงทรพัย์สนิอืน่ คดิเป็น 10,000 บำท     

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ. 2560 (กองคลงั)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของ

โดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ 

แปรง ไมก้วำด ถงัขยะ ผงซกัฟอก แกว้น ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน กระดำษ

ช ำระ ส ำหรบัหอ้งสขุำ น ้ำยำดบักลิน่ ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้

(กองคลงั)

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั 

พ.ศ. 2560

          

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของโดย

สภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ 

กระดำษ เครือ่งเขยีน กระดำษอดัส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดดี หมกึโร

เนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ำกกำรซ้ือหรือ

จำ้งพมิพ์  รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (กองคลงั)ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัิ

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

       

2.3.2 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000 บำท

2.3 คำ่วสัดุ 392,000 บำท

2.3.1 วสัดสุ ำนกังำน 100,000 บำท



หน้า87
วนัทีพ่มิพ์ : 15/8/2561  16:22:50

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

2.3.3 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของโดย

สภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

คอมพวิเตอร์ เชน่ หมกึพมิพ์ส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่หรือ

จำนบนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู แผน่วงจรอเิลคทรอนิกส์ ( Card

 memory Chip ) เมำส์ คย์ีบอร์ด อปุกรณ์ตอ่พว่งส ำหรบั

คอมพวิเตอร์ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัดุ

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีำคำตอ่หน่วยหรือตอ่

ชุดไมเ่กนิ  20,000  บำท  

3.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

4.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุ เชน่ คำ่ขนสง่  คำ่ภำษี  คำ่

ประกนัภยั  คำ่ตดิต ัง้  เป็นตน้(กองคลงั)

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ. 2560

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวรหรือ

ตำมปกตทิีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือ

เปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุ เชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้

-รถยนต์บรรทุกขนำดไมเ่กนิ 1 ตนั เครือ่งยนต์ดเีซล จ ำนวน 1 คนั

เป็นเงนิ 41,500.00 บำท (กองคลงั)

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ.2560ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรพสัดขุอง

หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ฉบบัที1่0พ.ศ.2558     

2.3.5 วสัดคุอมพวิเตอร์ 200,000 บำท

เพือ่จดัซ้ือสิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวรหรือตำมปกตทิี่

มอีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไป

ในระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ หมอ้แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน อะไหล่

รถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ หวัเทียน ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้     

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ. 2560

2.3.4 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 42,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

2.4 คำ่สำธำรณูปโภค 12,000 บำท

3.1.1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

 1) คำ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรกระจกบำนเลือ่น ขนำดไมน้่อยกวำ่120*45*

180 ซม.

22,500 บำท

3. งบลงทุน 196,300 บำท

3.1 คำ่ครุภณัฑ์ 196,300 บำท

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 12,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์พ้ืนฐำน คำ่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ และให้

หมำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและ

คำ่ใชจ้ำ่ย ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร เชน่ คำ่เชำ่เครือ่ง คำ่เชำ่

หมำยเลขโทรศพัท์ คำ่บ ำรุงรกัษำสำย ฯลฯ(กองคลงั)     

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน โครงสรำ้งเป็นเหล็ก

เคลือบพีวีซี กนัน ้ำ พรอ้มกระจก ขนำดไมน้่อยกวำ่ 154*78*75 

ซม. จ ำนวน 5 ตวั รำคำตวัละ7,500 บำท (กองคลงั) จดัหำท ั่วไป

และส ำรวจรำคำตำมทอ้งตลำด เน่ืองจำกไมม่ตีำมบญัชีรำคำ

มำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 

ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 259 ล ำดบัที ่2   

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรกระจกบำนเลือ่น 

ขนำดไมน้่อยกวำ่120*45*180 ซม.จ ำนวน 2 ใบ รำคำใบละ 

7,500บำท จดัหำท ั่วไปและส ำรวจรำคำตำมทอ้งตลำด เน่ืองจำกไม่

มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ  (กองคลงั)

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 260 ล ำดบัที ่4

 2) จดัซ้ือเกำ้อีน้ ั่งท ำงำนแบบพนกัพงิ ลอ้เลือ่น มโีชค๊ปรบัระดบัได ้ขนำด

ไมน้่อยกวำ่ 65*71*104 ซม.

17,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเกำ้อีน้ ั่งท ำงำนแบบพนกัพงิ 

ลอ้เลือ่น มโีชค๊ปรบัระดบัได ้ขนำดไมน้่อยกวำ่ 65*71*104 ซม. 

จ ำนวน 5 ตวั ตวัละ 3,500 บำท จดัหำท ั่วไปและส ำรวจรำคำตำม

ทอ้งตลำด เนื่องจำกไมม่ตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกั

งบประมำณ (กองคลงั) ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 259 ล ำดบัที ่3

 3) จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน โครงสรำ้งเป็นเหล็กเคลือบพีวีซี กนัน ้ำ พรอ้ม

กระจก ขนำดไมน้่อยกวำ่ 154*78*75 ซม

37,500 บำท
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จ ำนวน

3.1.2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1) คำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 21,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ประมวลผล * รำคำ 21,000 บำท จ ำนวน 1 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU)ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 

core) จ ำนวน1หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือ

ดกีวำ่ ดงัน้ี

1)ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 

2MB ตอ้งมคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 3.0 

GHz และมหีน่วยประมวลผลดำ้นกรำฟิก (Graphics 

Processing Unit)ไมน้่อยกวำ่ 8 แกน หรือ

2)ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 3 MB ตอ้งมคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 

2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสงู

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ ขนำดไม่

น้อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่

1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 

120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

- มจีอภำพทีร่องรบัควำมละเอยีดไมน้่อยกวำ่1,366 x 768 Pixel 

และมขีนำดไมน้่อยกวำ่12 นิ้ว

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ แบบตดิต ัง้ภำยใน (Internal) หรือ

ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 92 ล ำดบัที ่19
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จ ำนวน

จ ำนวน3) คำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขำวดด ำ network แบบที ่1 15,800 บำท

2) คำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ multifuncton ชนิดเลเซอร์ LED สภีำพ 17,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ส ีรำคำ 17,000 บำท จ ำนวน 1 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner 

และ Fax ภำยในเครือ่งเดยีวกนั

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 600x600 dpi

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำไมน้่อยกวำ่ 22 หน้ำตอ่นำท ี

(ppm)

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสไีมน้่อยกวำ่ 22 หน้ำตอ่นำท ี(ppm)

- มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน้่อยกวำ่ 192 MB

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ ส)ี ได้

- มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุ ไมน้่อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

- มถีำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)

- สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรไดท้ ัง้สแีละขำวด ำ

- สำมำรถท ำส ำเนำไดส้งูสดุไมน้่อยกวำ่ 99 ส ำเนำ

- สำมำรถยอ่และขยำยได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไม่

น้อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 250 แผน่

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 

หน้ำ 91 ล ำดบัที ่18

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ

ชนิด Network แบบที ่1 (27 หน้ำ/นำท)ี รำคำ 7,900 บำท 

จ ำนวน 2 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งไมน้่อยกวำ่ 27 หน้ำตอ่นำท ี(ppm)

- สำมำรถพมิพ์เอกสำรกลบัหน้ำอตัโนมตัไิด้

- มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน้่อยกวำ่ 128 MB

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไม่

น้อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง หรือ 

สำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือขำ่ยไรส้ำย (Wi-Fi) ได้

- มถีำดใสก่ระดำษไดร้วมกนัไมน้่อยกวำ่ 250 แผน่

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

(กองคลงั) ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ.

2561-2564  หน้ำ 91 ล ำดบัที1่8
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จ ำนวน5) จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำ 

2,500 บำท

จ ำนวน 2 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 800 VA (480 Watts)

- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที ตำมแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ.2561-2564  หน้ำ  88  ล ำดบัที ่4

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 เครือ่ง 

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU)ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 

core) จ ำนวน 1 หน่วย มหีน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory 

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อย

กวำ่ 3.2GHz - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะ

อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัทีม่ี

หน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้

หน่วยควำมจ ำ หลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไม่

น้อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อย

กวำ่ 3 ชอ่ง - มแีป้นพมิพ์และเมำส์ - มจีอภำพแบบ LED หรือ

ดกีวำ่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวำ่ 600 : 1 และมขีนำดไมน้่อย

กวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปีเพิม่เตมิ

คร ัง้ที2่ พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 88 ล ำดบัที ่8

4) จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 * (จอภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 19นิ้ว) จ ำนวน 2 เครือ่ง รำคำเครือ่งละ 30,000บำท

60,000 บำท
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รวม

รวม

รวม
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แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 316,000 บำท

1. งบด ำเนินงำน 316,000 บำท

1.1.2 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 266,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัเพือ่ดแูล

ทรพัย์สนิ ฃอง องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้

1.คำ่จำ้งเหมำพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัเพือ่ดแูลรกัษำทรพัย์สนิ

ของ อบต.ลำดหญำ้ จ ำนวน 2 อตัรำ ๆ 9,000 เป็นเงนิ 216,000 

บำท

2.คำ่จำ่งเหมำเป่ำลำ้งบอ่โยกและบอ่บำดำล จ ำนวน 50,000 บำท

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร ดงัน้ี หนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวนัที ่ 27  

พฤษภำคม  2541  เรือ่ง  กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

       

1.1 คำ่ใช้สอย 316,000 บำท

1.1.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

1.1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) โครงกำรควบคมุและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 600,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 1,160,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 1,060,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ ตำม

พระรำชบญัญตั ิประกำศ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตักิำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

2) ประกำศสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉิน  เรือ่ง  หลกัเกณฑ์กำร

สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรหิำรจดักำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน  

พ.ศ. 2553

3) พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผน และข ัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

4) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0891.3/ว 2826  ลงวนัที ่

17 กนัยำยน 2553 เรือ่ง กำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

          

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 1,160,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรควบคมุและป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก  

1) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 1891.3/ว 3362  

ลงวนัที ่19 สงิหำคม 2556 เรือ่ง  กำรด ำเนินงำนป้องกนัและควำม

คมุกำรระบำดของโรคไขเ้ลือดออก  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ

2561-2654 หน้ำ 194 ล ำดบัที ่1
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำป้องกนัภยั

ฝ่ำยพลเรือนทีจ่ ำเป็น ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ และหนงัสอืส ั่ง

กำร ดงัน้ี  

    1) พระรำชบญัญตั ิป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2550

    2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกจิกำรอำสำสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553

    3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกจิกำรอำสำสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ. 2553  

    4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 (ส ำนกังำนปลดั) ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 231  ล ำดบัที ่4 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนทีฝึ่กอบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิด และปิดกำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุ

เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์

เอกสำรและสิง่พมิพ์  คำ่หนงัสอื ส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม 

คำ่กระเป๋ำหรือ สิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม 

คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่

ยำนพำหนะ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ที่

จ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ และ

หนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

    1) พระรำชบญัญตั ิป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2550

    2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกจิกำรอำสำสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553

    3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกจิกำรอำสำสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ. 2553  

    4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 (ส ำนกังำนปลดั)ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 233 ล ำดบัที ่2    

      

3) โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 250,000 บำท

2) โครงกำรซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 50,000 บำท
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4) โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นอคัคภียั 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพ

ชุมชนในดำ้นกำรป้องกนั โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละ

กำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรอบรม คำ่

วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร 

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอืส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรอบรม คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม คำ่ของ

สมนำคณุ ในกำรดงูำน คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุ

วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ยำนพำหนะ คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป่ำย

ประชำสมัพนัธ์  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรบักำรจดัท ำ

โครงกำร  

ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตั ิป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2550

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 (ส ำนกังำนปลดั)   

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้ำที ่235 ล ำดบัที ่9

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ชว่งเทศกำล ปีใหม ่และ สงกรำนต์ ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ 

และหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตั ิป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2550

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกจิกำรอำสำสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553

(ส ำนกังำนปลดั)   

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้ำที ่228 ล ำดบัที ่1 

6) โครงกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพชุมชนในกำรป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั ชุมชนเป็นฐำน

50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้

ดำ้นอคัคภียั โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนทีอ่บรม คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรอบรม คำ่วสัด ุเครือ่ง

เขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพ์

เอกสำรและสิง่พมิพ์  คำ่หนงัสอืส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรอบรม คำ่กระเป๋ำ

หรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร  ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตั ิป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2550

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 (ส ำนกังำนปลดั)   

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ .(2561-2564) หน้ำที ่232 ล ำดบัที ่5 

      

5) โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตชุว่งเทศกำล ปีใหม ่และ 

สงกรำนต์

60,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

1.2 คำ่วสัดุ 100,000 บำท

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้

(ส ำนกังำนปลดั)
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

1.1คำ่ใช้สอย 210,000 บำท

1.1.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

แผนงำนกำรศกึษำ
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 352,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 240,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิ

พฒันำกำรของเด็กและเยำวชนใน เขต อบต.ลำดหญำ้ โดยจำ่ยเป็น

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม คำ่ใชจ้ำ่ยใน

พธีิเปิดและปิดกำรอบรม คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่

ประกำศนียบตัร  

คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอืส ำหรบัผูเ้ขำ้

รบักำรอบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ 

ในกำรอบรม คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำร

อบรม คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร 

คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร 

ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2557    

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.(2561-2564)เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 

หน้ำที ่52 ล ำดบัที ่1    

     

1.1.2 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) โครงกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันำกำรของเด็กและเยำวชนใน เขต 

อบต.ลำดหญำ้

50,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้ 

คำ่เชำ่บำ้น) คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรจำ้งเหมำ

โฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรง

มหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ) คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่เบีย้ประกนั 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมคeพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่จำ้งแรงงำน ฯลฯ กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอื

สงักำร ดงัน้ี หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452ลง

วนัที ่27พฤษภำคม2541เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจำ้งแรงงำน ใหถ้ือปฏบิตัติำมกฎหมำย ดงัน้ี

1) ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จำ้ง

แรงงำน

2) พระรำชบญัญตัแิรงงำนสมัพนัธ์ พ.ศ.2541



หน้า97
วนัทีพ่มิพ์ : 15/8/2561  16:22:50

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

2) โครงกำรอบรมเพิม่ประสทิธภิำพภำษำองักฤษส ำหรบัเด็กและ 

เยำวชนในเขต อบต.ลำดหญำ้

100,000 บำท

1.2.1 วสัดสุ ำนกังำน 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

ส ัน้ เชน่ กระดำษ เครือ่งเขยีน กระดำษอดัส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดดี 

หมกึโรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ำกกำร

ซ้ือหรือจำ้งพมิพ์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560  รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (สว่นกำรศกึษำ)

        

(รำยจำ่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต)ิ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน

ไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำท ัง้คำ่สิง่ของและคำ่แรงงำน ให้

จำ่ยจำกคำ่ใชส้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น 

ผูด้ ำเนินกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ 

ดงัน้ี                           

(1) คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย

(2) คำ่สิง่ของทีซ้ื่อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิใหจ้ำ่ยจำกคำ่วสัดุ

       

1.2 คำ่วสัดุ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเพิม่

ประสทิธภิำพภำษำองักฤษส ำหรบัเด็กและ เยำวชนในเขต อบต.ลำด

หญำ้โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที่

อบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรอบรม คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน 

และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร  

คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอืส ำหรบัผูเ้ขำ้

รบักำรอบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ 

ในกำรอบรม คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำร

อบรม คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร 

คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร 

ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2557 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.(2561-2564)หน้ำที1่62 

ล ำดบัที ่5   

1.1.3 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000 บำท
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2.2.1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

คำ่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 11,000 บำท

2. งบลงทุน 112,000 บำท

2.1 คำ่ครุภณัฑ์ 62,000 บำท

1.2.2 วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ หมกึพมิพ์ส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู 

เทปบนัทกึขอ้มลู แผน่วงจรอเิลคทรอนิกส์ ( Card memory Chip )

 เมำส์ คย์ีบอร์ด อปุกรณ์ตอ่พว่งส ำหรบัคอมพวิเตอร์ และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ทีม่รีำคำตอ่หน่วยไมเ่กนิ 20,000 บำท 

ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร

พสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ALL IN ONE ส ำหรบัส ำนกังำน 51,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน รำคำ 17,000 บำท  จ ำนวน 3 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน 

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 

core) หรือ 4 แกนเสมอืน (4 Thread)

โดย มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 2.4 GHz 

จ ำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มหีน่วยควำมจ ำแบบ Cache 

Memory ขนำดไมน้่อยกวำ่ 3 MB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ มขีนำดไม่

น้อยกวำ่ 4 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อย

กวำ่ 3 ชอ่ง

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์ 

- มจีอภำพในตวั และมขีนำดไมน้่อยกวำ่ 21 นิ้ว ควำมละเอยีดแบบ 

FHD (1920x1080)

- สำมำรถใชง้ำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth(จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564เพิม่เตมิ

คร ัง้ที2่ หน้ำ 85 ล ำดบัที ่1

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู ้

รำคำตูล้ะ 5,500 บำท

คณุลกัษณะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่

 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 261 ล ำดบัที ่ 5

2.2.2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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2.2 คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 50,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

1.1 เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 704,203 บำท

1.1.1 เงนิเดอืนพนกังำน 540,091 บำท

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษำ 5,157,713 บำท

1.งบบุคลำกร 704,203 บำท

ปรบัปรุงซอ่มแซมศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัเย็นสนิทธรรมำรำม 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นรำยจำ่ยเพือ่ปรบัปรุงทีด่นิ รวมถงึรำยจำ่ยเพือ่ ดดัแปลง 

ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงสิง่กอ่สรำ้ง ซึง่ท ำใหท้ีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง มี

มลูคำ่เพิม่ขึน้

2.1 คำ่ใช้สอย 928,010 บำท

2.1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1 อตัรำ จ ำนวน 12 เดอืน เป็น

เงนิ   164,112 บำท        

     2. งบด ำเนินงำน 1,993,410 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ประปี พ.ศ 2562 

จ ำนวน 2อตัรำจ ำนวน12เดอืน เป็นเงนิ 540,091บำท      

     1.1.2 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 164,112 บำท

2) โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ 

โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์  คำ่ถำ่ย

เอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสมัพนัธ์ 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร 

ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท. พ.ศ.2559   ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

(2561-2564) หน้ำที1่63 ล ำดบัที7่  

     

1) โครงกำรจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิกำรเรียนรูแ้ละพฒันำกำรของเด็ก

ปฐมวยัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรโครงกำรจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิกำร

เรียนรูแ้ละพฒันำกำรของเด็กปฐมวยัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก โดยจำ่ย

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิ

เปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่

ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั หรือ

ของรำงวลั เงนิรำงวลั พธีิทำงศำสนำ คำ่มหรสพ คำ่ป้ำยโครงกำร 

ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร 

ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้ำ 53

 ล ำดบัที ่2    
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3) โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 378,010 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร

สถำนศกึษำไดแ้ก่

1.เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สนบัสนุนอำหำรกลำงวนัส ำหรบัเด็กเล็กในศนูย์

พฒันำเด็กเล็กวดัเย็นสนิทธรรมำรำม ต ัง้ไว ้245,000 บำท

2.คำ่หนงัสอืเรียน อตัรำคนละ 200 บำท/ปี ต ัง้ไว ้9,400 บำท 

3.คำ่อปุกรณ์กำรเรียนส ำหรบัเด็กศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัเย็นสนิทธรร

มำรำม อตัรำคนละ 200 บำท/ปี  ต ัง้ไว ้9,400 บำท 

4.คำ่เครือ่งแบบนกัเรียน อตัรำคนละ 300 บำท/ปี ต ัง้ไว ้14,100 

บำท 

5.คำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียนส ำหรบัเด็กศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัเย็น

สนิทธรรมำรำม อตัรำคนละ 430 บำท/ปี ต ัง้ไว ้20,210บำท 

6.คำ่จดักำรเรียนกำรสอนส ำหรบัเด็กศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัเย็นสนิท

ธรรมำรำม (คนละ1,700 บำทตอ่ปี) ต ัง้ไว ้79,900 บำท

ตำมหนงัสอื กระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274 

ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ  53   ล ำดบัที ่2

“ท ัง้น้ีจะเบกิจำ่ยตอ่เมือ่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณจำกกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่”

3.1 คำ่ครุภณัฑ์ 108,600 บำท

3.1.1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรเสรมิ (นม)

ส ำหรบัเด็กศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัเย็นสนิทธรรมำรำมและเด็ก

นกัเรียนระดบัประถมศกึษำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศกึษำข ัน้พ้ืนฐำน(สพฐ.) ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/3274 ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

3. งบลงทุน 108,600 บำท

2.2 คำ่วสัดุ 1,065,400 บำท

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 1,065,400 บำท

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดตดิต ัง้ หรือชนิดแขวน 

(มรีะะบบฟอกอำกำศ)

108,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น 

ชนิดตดิต ัง้ หรือชนิดแขวน (มรีะะบบฟอกอำกำศ) ขนำด 26,000 บี

ทีย ูรำคำเครือ่งละ 36,200 บำท จ ำนวน 3 เครือ่ง

จดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ มกรำคม 

2561จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปีเพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 87 ล ำดบัที ่5
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เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

1.) โครงกำรสถำนศกึษำสขีำว ปลอดยำเสพตดิและอบำยมขุ 120,000 บำท

4. งบเงนิอุดหนุน 2,351,500 บำท

4.1 เงนิอุดหนุน 2,351,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนตำมกำรด ำเนินโครงกำรคำ่อำหำรกลำงวนั

ส ำหรบันกัเรียนระดบัประถมศกึษำสงักดั (สพฐ.)เชน่ คำ่อำหำร

กลำงวนัตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 

ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 168   ล ำดบัที ่12

4) โครงกำรอดุหนุนอำหำรกลำงวนัศนูย์พฒันำเด็กเล็กคำ่ยสรุสห์ีฯ 220,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนตำมกำรด ำเนินโครงกำรคำ่อำหำรเสรมิ(นม) 

ส ำหรบั

เด็กเล็กคำ่ยสรุสห์ี หมูท่ี ่1 เชน่ คำ่อำหำรเสรมิ(นม)

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 249  ล ำดบัที ่5

3) โครงกำรอดุหนุนอำหำรกลำงวนั สพป.ในเขตลำดหญำ้ 1,896,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนตำมโครงกำรสถำนศกึษำสขีำว ปลอดยำเสพ

ตดิและอบำยมขุ โรงเรียนระดบัประถมศกึษำสงักดั สพฐ.ในเขตพิน้

ที ่อบต.ลำดหญำ้ เป็นไปตำมหนงัสอื

1) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลง

วนัที ่6 มถิุนำยน 2561

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่มท 

0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธนัวำคม 2560

3)เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องค์กรปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 

ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 251 ล ำดบัที ่7 

2) โครงกำรอำหำรเสรมินม ศนูย์พฒันำเด็กเล็กคำ่ยสรุสห์ี 115,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนโรงเรียนเทพศรินิทร์ลำดหญำ้ 70,000 บำท

1.งบเงนิอุดหนุน 70,000 บำท

เงนิอุดหนุน 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนตำมกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวนั

ส ำหรบัเด็กเล็กคำ่ยสรุสห์ี หมูท่1ี เชน่ คำ่อำหำรกลำงวนั

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 167  ล ำดบัที ่11

งำนระดบัมธัยมศกึษำ 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนตำมกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวงัภำวกำรณ์

เจรญิเตบิโตของนกัเรียนโรงเรียนเทพศรินิทร์ลำดหญำ้

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 248 ล ำดบัที ่4
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1.1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) โครงกำร "จงัหวดัสะอำด" 300,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 1,300,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 1,300,000 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 1,440,000 บำท

เงนิอุดหนุน 140,000 บำท

เงนิอดุหนุนเอกชน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พือ่

กำรด ำเนินงำนทำงดำ้นสำธำรณสขุในชุมชน โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย 

เกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด 

คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร 

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุ

เอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  

คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ที่

จ ำเป็นในกำรส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมพระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่

ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 

196 ล ำดบัที ่4 

 

2. งบเงนิอุดหนุน 140,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ""จงัหวดัสะอำด

โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม 

คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิดกำรอบรม คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอืส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรอบรม คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ที่

ใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้ำ 63  ล ำดบัที ่ 1

           

     
2) โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพจติอำสำพฒันำและแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พือ่

กำรด ำเนินงำนทำงดำ้นสำธำรณสขุในชุมชน

1,000,000 บำท

ส ำหรบัสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 140,000 บำท

เพือ่อดุหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ำ้น หมูท่ี ่1-7 ในกำรด ำเนินงำนตำม

โครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ หมูบ่ำ้นละ 20,000 บำท  ถือ

ปฏบิตัติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 

ปี พ.ศ.2561-2564เพิม่เตมิคร ัง้ที2่ หน้ำ 84 ล ำดบัที ่1 
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

1.1 คำ่ใช้สอย 110,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนบริกำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสขุอืน่ 110,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 110,000 บำท

1.1 เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,689,200 บำท

1.1.1 เงนิเดอืนพนกังำน 1,353,300 บำท

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์ 3,585,200 บำท

1. งบบุคลำกร 1,689,200 บำท

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับำ้ตำมปณิธำน 

ศ.ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอเจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ

110,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรโครงกำรสตัว์ปลอด

โรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับำ้ตำมปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจำ้ลูกเธอเจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ โดยจำ่ยเป็นคำ่ป้ำยโครงกำร 

คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์เล้ียง และกำรขึน้

ทะเบยีนสตัว์ ฯลฯ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีจ่ ำเป็นส ำหรบัโครงกำร ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 

74  ล ำดบัที ่1

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 12 เดอืน เป็นเงนิ   

264,500 บำท        

     
1.1.4 เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 29,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง  ดงัน้ี ผูอ้ ำนวยกำรกองสวสัดกิำร

สงัคม ในอตัรำเดอืนละ 3,500 บำท จ ำนวน12 เดอืน เป็นเงนิ 

42,000 บำท  

          
1.1.3 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 264,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ประจ ำปี 4อตัรำจ ำนวน12

เดอืนเป็นเงนิ 1,353,300  บำท  

โดยจำ่ยใหก้บัพนกังำนสว่นทอ้งถิน่  ดงัน้ี

ประเภท  อ ำนวยกำร             จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง

ประเภท  วชิำกำรช ำนำญกำร  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง

ประเภท  วชิำกำรปฏบิตักิำร    จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง

ประเภท  ท ั่วไปปฏบิตังิำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนlสว่นต ำบลจงัหวดักำญจนบรีุ 

เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบคุคลองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ)พ.ศ. 2559 ประกำศ  ณ  วนัที ่ 

17 มนีำคม พ.ศ.2559 (กองสวสัดกิำรสงัคม)

         

1.1.2 เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้ง จ ำนวน

12 เดอืน เป็นเงนิ 29,400 บำท     
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รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้

คำ่เชำ่บำ้น) คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรจำ้งเหมำ

โฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิยุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ

หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ) คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร คำ่จำ้ง

แรงงำน ฯลฯ

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร  ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร  ดงัน้ี

1) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวนัที ่ 

27พฤษภำคม 2541 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจำ้งแรงงำน  ใหถ้ือปฏบิตัติำมกฎหมำย  ดงัน้ี

1) ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์  บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จำ้ง

แรงงำน

2) พระรำชบญัญตัแิรงงำนสมัพนัธ์  พ.ศ. 2541

(กองสวสัดกิำรสงัคม)

         

2.1 คำ่ใช้สอย 1,200,000 บำท

2.1.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

2.1.2 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่บรกิำรจอดรถณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ 

คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นในกำร

เดนิทำงไปรำชกำร ของพนกังำน และพนกังำนจำ้ง ทีเ่ดนิทำงไป

ประชุม อบรม สมัมนำ ดงูำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่ง

กำร ดงัน้ี

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

รำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555  

(กองสวสัดกิำรสงัคม)
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรจดังำนวนัสงกรำนต์และ

งำนวนัผูส้งูอำยุแหง่ชำตเิฉลมิพระเกียรต ิโดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด 

คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร 

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์  

คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรส ำหรบักำรจดัท ำ

โครงกำร ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตัผิูส้งูอำย ุพ.ศ. 2546 

2) พระรำชบญัญตัผิูส้งูอำย ุ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557    

4)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท.พ.ศ.2559  (กองสวสัดกิำรสงัคม)ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 

ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 172 ล ำดบัที ่ 3

          

     

2) โครงกำรจดังำนวนัสงกรำนต์และงำนวนัผูส้งูอำยุแหง่ชำตเิฉลมิพระ

เกียรติ

500,000 บำท

3) โครงกำรปนัยิม้สรำ้งสขุผูส้งูอำยุตำมรอยวถิีแหง่ควำมพอเพียง 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรปนัยิม้สรำ้งสขุผูส้งูอำยุตำม

รอยวถิีแหง่ควำมพอเพียง โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละ

กำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน 

และอปุกรณ์  คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์  คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่  คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรส ำหรบักำรจดัท ำ

โครงกำร ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตัผิูส้งูอำย ุพ.ศ. 2546 

2) พระรำชบญัญตัผิูส้งูอำย ุ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557    

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท.พ.ศ.2559 (กองสวสัดกิำรสงัคม)ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561-2564เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 45 ล ำดบัที ่2
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จ ำนวน
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน

ไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำท ัง้คำ่สิง่ของและคำ่แรงงำน ให้

จำ่ยจำกคำ่ใชซ้อย สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น

ผูด้ ำเนินกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ

ดงัน้ี                           

(1) คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย

(2) คำ่สิง่ของทีซ้ื่อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิใหจ้ำ่ยจำกคำ่วสัดุ

     

3. คำ่วสัดุ 600,000

2.1.3  คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

4) โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรพฒันำคณุภำพชีวติ คนชรำ และ 

คนพกิำร

300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำ โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุน

กำรพฒันำคณุภำพชีวติ คนชรำ และคนพกิำร โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด 

คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร 

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์  คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ 

คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  

คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรส ำหรบักำรจดัท ำ

โครงกำร ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557    

2) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  ลงวนัที1่9 

พฤษภำคม 2541 เรือ่ง คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำ่งๆ ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (กองสวสัดกิำรสงัคม)ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้ำ  62  ล ำดบัที ่1

          

     

บำท

3.1 วสัดสุ ำนกังำน 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ กระดำษ เครือ่งเขยีน กระดำษอดัส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดดี หมกึ

โรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ำกกำรซ้ือ

หรือจำ้งพมิพ์  ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (กองสวสัดกิำรสงัคม)
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

3.2 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 400,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็ก 4 ช ัน้ จ ำนวน 2 ตู ้

ซ้ือตำมรำคำทอ้งตลำดเนื่องจำกไมม่ใีนบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์

จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้ำ 259 ล ำดบัที ่1

4.1.2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

4.1.1 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จดัซ้ือตูเ้หล็ก 4 ช ัน้ 75,000 บำท

4. งบลงทุน 96,000 บำท

4.1 คำ่ครุภณัฑ์ 96,000 บำท

3.3 วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของโดย

สภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้เชน่ หมกึ

พมิพ์ส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู เทป

บนัทกึขอ้มลู แผน่วงจรอเิลคทรอนิกส์ ( Card memory Chip ) 

เมำส์ คย์ีบอร์ด อปุกรณ์ตอ่พว่งส ำหรบัคอมพวิเตอร์ และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ทีม่รีำคำตอ่หน่วยไมเ่กนิ 20,000 บำท 

ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำร

พสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 (กองสวสัดกิำรสงัคม)

          

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของที่

มลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ แปรง ไมก้วำด ถงัขยะ ผงซกัฟอก แกว้น ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน 

กระดำษช ำระ ส ำหรบัหอ้งสขุำ น ้ำยำดบักลิน่ ฯลฯ ถือปฏบิตัติำม

พระรำชบญัญตักิำรจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (กองสวสัดกิำรสงัคม)

          

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค้ 21,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

เงนิอุดหนุน 5,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 5,000 บำท

1. งบเงนิอุดหนุน 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ประมวลผล * รำคำ 21,000 บำท คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU)ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 

core) จ ำนวน1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือ

ดกีวำ่ ดงัน้ี

1)ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 2 MB ตอ้งมคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 

3.0 GHz และมหีน่วยประมวลผลดำ้นกรำฟิก 

(GraphicsProcessing Unit) ไมน้่อยกวำ่ 8 แกน หรือ

2)ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไมน้่อย

กวำ่ 3 MB ตอ้งมคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 

2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสงู

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ ขนำดไม่

น้อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 

GB จ ำนวน 1 หน่วย

- มจีอภำพทีร่องรบัควำมละเอยีดไมน้่อยกวำ่ 1,366 x 768 Pixel 

และมขีนำดไมน้่อยกวำ่ 12 นิ้ว

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ แบบตดิต ัง้ภำยใน (Internal) หรือ

ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ ไมน้่อย

กวำ่ 3 ชอ่ง- มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMIหรือ VGAจ ำนวนไมน้่อย

กวำ่ 1ชอ่ง - สำมำรถใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี

เพืม่เตมิคร ัง้ที2่ พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 92 ล ำดบัที ่19

อดุหนุนเหลำ่กำชำด 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของ

เหลำ่กำชำดจงัหวดั ตำมหนงัสอืส ำนกังำนเหลำ่กำชำดจงัหวดั

กำญจนบรีุ

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

2) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 9616  

ลงวนัที ่24 มถิุนำยน 2553 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

(กองสวสัดกิำรสงัคม) ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 256 ล ำดบัที ่3
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1.1 เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,059,000 บำท

1.1.1 เงนิเดอืนพนกังำน 1,983,000 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 7,885,300 บำท

1.งบบุคลำกร 3,059,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 12 เดอืน  

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนlสว่นต ำบลจงัหวดักำญจนบรีุ 

เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบคุคลองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ)พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วนัที1่7 

มนีำคม พ.ศ. 2559 (กองชำ่ง)          

1.1.4 เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 132,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งพนกังำน  ดงัน้ี  ผูอ้ ำนวยกำรกอง

ชำ่ง ในอตัรำเดอืนละ 3,500 บำท รวม12 เดอืน     

     
1.1.3 คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 902,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ประจ ำปี 6 อตัรำ จ ำนวน 

12 เดอืน     

1.1.2 เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของผูบ้รหิำร พนกังำนอบต.

ตำมสทิธทิีค่วรจะไดร้บั ตำมระเบยีบและหนงัสือ่ส ั่งกำร  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมบญัชีกลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่

28 มถิุนำยน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและ

คำ่เลำ่เรียน

2) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัที ่

18 กุมภำพนัธ์ 2559  เรือ่ง กำรเบกิเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบั

กำรศกึษำบตุร 

(กองชำ่ง)

         2.2 คำ่ใช้สอย 502,800 บำท

2.1 คำ่ตอบแทน 50,000 บำท

2.1.1 เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้ง       

     
2. งบด ำเนินงำน 1,526,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ (คำ่เชำ่

ทีด่นิ) (ยกเวน้คำ่เชำ่บำ้น) คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกีย่วกบั

กำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุกระจำยเสยีง 

โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ) คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่จำ้ง

เหมำบรกิำร ฯลฯ

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร ดงัน้ี หนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวนัที ่27

พฤษภำคม 2541 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  (กองชำ่ง)

          

2.2.1 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 170,000 บำท
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    คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก

รำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ 

คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นในกำร

เดนิทำงไปรำชกำร ของพนกังำน และพนกังำนจำ้ง ทีเ่ดนิทำงไป

ประชุม อบรม สมัมนำ ดงูำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่ง

กำร ดงัน้ีระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555  

(กองชำ่ง)

2.2.2 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวสัดสุ ำนกังำนตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ ส ัน้ เชน่ กระดำษ เครือ่งเขยีน กระดำษอดัส ำเนำ 

กระดำษพมิพ์ดดี หมกึโรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน 

สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ำกกำรซ้ือหรือจำ้งพมิพ์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติำม

พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 

2560 (กองชำ่ง)     

     
2.3.2 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 450,000 บำท

2.3 คำ่วสัดุ 961,500 บำท

2.3.1 วสัดสุ ำนกังำน 80,000 บำท

2.2.3 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 212,800 บำท

(รำยจำ่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต)ิ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน

ไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำท ัง้คำ่สิง่ของและคำ่แรงงำน  ให้

จำ่ยจำกคำ่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น

ผูด้ ำเนินกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ 

ดงัน้ี                           

(1) คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย

(2) คำ่สิง่ของทีซ้ื่อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิใหจ้ำ่ยจำกคำ่วสัดุ

(กองชำ่ง)

-ซอ่มบ ำรุงยำนพำหนะ รถยนต์ดเีซล 1 คนั คดิเป็น 12,800 บำท

-ซอ่มบ ำรุงทรพัย์สนิอืน่ๆๆ คดิเป็น 200,000 บำท         

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิย ุรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

ไดแ้ก ่หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพนัสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล ัก๊

ไฟฟ้ำ สวติช์ไฟฟ้ำ ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือ

จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 (กองชำ่ง)
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ หมอ้แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน อะไหลร่ถยนต์

 และรถจกัรยำนยนต์ หวัเทียน ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัิ

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 รวมถงึ

รำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (กองชำ่ง)

          

2.3.5 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 41,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ ไมต้ำ่งๆ คอ้น คมี ทอ่น ้ำและอปุกรณ์ ประปำ ทอ่ตำ่งๆ ทรำย 

ปนูซีเมนต์ กระเบือ้ง ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดั

จำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 (กองชำ่ง)

(กองชำ่ง)    

     
2.3.4 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 100,000 บำท

2.3.3 วสัดกุอ่สรำ้ง 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แถบบนัทกึเสยีงหรือสภำพ รูปสหีรือ

ขำวด ำ ทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อดั ขยำย ผำ้ทีใ่ชเ้ขยีนป้ำย พูก่นั ส ีคำ่แบบ

พมิพ์โฆษณำหรือประชำสมัพนัธ์ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัิ

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560  (กองชำ่ง)

          

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำร

ใชง้ำนไมย่ืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปใน

ระยะเวลำอนัส ัน้ เชน่ น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ

ภำครฐั พ.ศ. 2560 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรพสัดุ

ของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึฉบบัที ่10 พ.ศ. 2558 (กองชำ่ง)

-รถยนต์บรรทุกขนำดไมเ่กนิ1 ตนั เครือ่งยนต์ดเีซล จ ำนวน 1 คนั

เป็นเงนิ 41,500.00 บำท

     

2.3.6 วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

คอมพวิเตอร์ เชน่ หมกึพมิพ์ส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แผน่หรือ

จำนบนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู แผน่วงจรอเิลคทรอนิกส์ ( Card

 memory Chip ) เมำส์ คย์ีบอร์ด อปุกรณ์ตอ่พว่งส ำหรบั

คอมพวิเตอร์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ทีม่รีำคำตอ่

หน่วยไมเ่กนิ 20,000 บำท ฯลฯ ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำร

จดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 (กองชำ่ง)

          

2.3.8 วสัดอุืน่ 5,000 บำท

2.3.7 วสัดคุอมพวิเตอร์ 80,000 บำท

3. งบลงทุน 3,300,000 บำท

3.1 คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 3,300,000 บำท

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 12,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์พ้ืนฐำน คำ่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ และให้

หมำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำร เชน่ คำ่เชำ่เครือ่ง คำ่เชำ่

หมำยเลขโทรศพัท์ คำ่บ ำรุงรกัษำสำย ฯลฯ   

(กองชำ่ง)

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุืน่ๆ รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

โดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไมย่ืนนำน 

สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ ไดแ้ก ่

มแิตอร์น ้ำ -ไฟฟ้ำ ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (กองชำ่ง)ถือปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัิ

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560

          

2.4 คำ่สำธำรณูปโภค 12,000 บำท

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำน 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำน รำยจำ่ยเพือ่จำ้งออกแบบ 

จำ้งควบคมุงำนทีจ่ำ่ยใหแ้กเ่อกชนหรือนิตบิคุคล

รำยจำ่ยเพือ่ปรบัปรุงทีด่นิ รวมถงึรำยจำ่ย ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือ

ปรบัปรุงสิง่กอ่สรำ้ง ซึง่ท ำใหท้ีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง มมีลูคำ่เพิม่ขึน้

3.1.2 คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนทีจ่ำ่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือ

บคุคลภำยนอกเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่กอ่สรำ้ง

3.1.1 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 3,000,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

1) ตดิต ัง้โคมไฟฟ้ำแสงสวำ่งถนน (LED) บรเิวณบำ้นพกัทหำรพรำน 

หมูท่ี ่2

250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้โคมไฟฟ้ำแสงสวำ่งถนน (LED) บรเิวณ

บำ้นพกัทหำรพรำน หมูท่ี ่2 จ ำนวน 20 ชุดพรอ้มอปุกรณ์ กอ่สรำ้ง

ตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. 

สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 

พ.ศ. 2552 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 52 ล ำดบัที ่23 

1.1 คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 1,241,000 บำท

1.1.1 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

งำนไฟฟ้ำถนน 1,241,000 บำท

1.งบลงทุน 1,241,000 บำท

งำนสวนสำธำรณะ 640,000 บำท

1. งบด ำเนินงำน 640,000 บำท

3) ตดิต ัง้เสำพรอ้มโคมไฟฟ้ำถนนสำธำรณะ บรเิวณทำงหลวงหมำยเลข

 3500 หมูท่ี ่4

491,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้เสำพรอ้มโคมไฟฟ้ำถนนสำธำรณะ บรเิวณทำง

หลวงหมำยเลข 3500 หมูท่ี ่4 จ ำนวน11 ตน้พรอ้มอปุกรณ์ กอ่สรำ้ง

ตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. 

สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) 

พ.ศ. 2552 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 52 ล ำดบัที ่22 

2) ตดิต ัง้โคมไฟแสงสวำ่งถนน (LED) หมูท่ี ่1 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้โคมไฟแสงสวำ่งถนน (LED) หมูท่ี ่1 จ ำนวน 

40 ชุดพรอ้มอปุกรณ์ กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.

ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และ

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 51 ล ำดบัที ่21 

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 540,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ 

(ยกเวน้  คำ่เชำ่บำ้น) คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกีย่วกบักำร

จำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ 

โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ)  คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่เบีย้ประกนั 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่จำ้งแรงงำน ฯลฯ จำ้งเหมำคนสวน 

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร  ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร  ดงัน้ี

1)  หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวนัที ่ 

27  พฤษภำคม  2541  เรือ่ง  กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรณีจำ้งแรงงำน  ใหถ้ือปฏบิตัติำม

กฎหมำย  ดงัน้ี

1)  ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์  บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จำ้ง

แรงงำน

2)  พระรำชบญัญตัแิรงงำนสมัพนัธ์  พ.ศ. 2541

          

     

1.1 คำ่ใช้สอย 540,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

1.2 คำ่วสัดุ 100,000 บำท

วสัดกุำรเกษตร 100,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 360,000 บำท

1. งบด ำเนินงำน 360,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 360,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุำรเกษตร รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สิง่ของทีม่ี

ลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใชง้ำนไม่

ยืนนำน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัส ัน้ 

เชน่ ปุ๋ ย ยำป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์ พืช และสตัว์ วสัดเุพำะ

ช ำ สปรงิเกลอร์ ฯลฯ รวมถงึรำยจำ่ยดงัตอ่ไปน้ี

1.รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2.รำยจำ่ยเพือ่จดัหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ

ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

3.รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัด ุเชน่ คำ่ขนสง่ คำ่ภำษี คำ่

ประกนัภยั คำ่ตดิต ัง้ เป็นตน้ (ส ำนกังำนปลดั) ถือปฏบิตัติำม

พระรำชบญัญตักิำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 

2560

          

     
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 360,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่

ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ 

(ยกเวน้  คำ่เชำ่บำ้น) คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกีย่วกบักำร

จำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุกระจำยเสยีง โทรทศัน์ 

โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตำ่งๆ) คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่เบีย้ประกนั 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่จำ้งแรงงำน ฯลฯ

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร  ใหถ้ือปฏบิตัติำมหนงัสอืสงักำร  ดงัน้ี

1)  หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวนัที ่ 

27  พฤษภำคม  2541 เรือ่ง กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจำ้งแรงงำน  ใหถ้ือปฏบิตัติำมกฎหมำย  ดงัน้ี

1) ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์  บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จำ้ง

แรงงำน

2) พระรำชบญัญตัแิรงงำนสมัพนัธ์  พ.ศ. 2541     
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เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

อดุหนุนอ ำเภอเมอืงกำญจนบรีุ 25,000 บำท

1.งบเงนิอุดหนุน 25,000 บำท

1.1 เงนิอุดหนุน 25,000 บำท

แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 25,000 บำท

1.1.1รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) กำรด ำเนินงำนศนูย์พฒันำครอบครวั 30,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 1,210,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 1,210,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำรขอรบัเงนิอดุหนุนอ ำเภอเมอืง/

ศนูย์ปฏบิตักิำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิอ ำเภอเมอืง

กำญจนบรีุ

กำญจนบรีุ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ตำมหนงัสอืที ่กจ. 

0118/1813 ลงวนัที ่3 พฤษภำคม 2561 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประกำศ ณ วนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ.2559     

     

งำนสง่เสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 1,210,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินงำน

ศนูย์พฒันำครอบครวัในชุมชน (ศพค.) โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด 

คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร 

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุ

เอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร 

คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบั

กำรจดัท ำโครงกำร ตำมระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 154 ล ำดบัที ่13   
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรจดัฝึกอบรมและทศัน

ศกึษำดงูำนกลุม่อำชีพ เพือ่กำรสง่เสรมิพฒันำควำมเพือ่กำรพฒันำ

ครอบครวัแกป่ระชำชนในพ้ืนที ่กำรเสรมิสรำ้งอำชีพ และแกไ้ข

ปญัหำครอบครวั โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำร

ตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่ง

กำร ดงัน้ี  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้ำ 149 ล ำดบัที ่2  

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรรกัน ้ำรกัป่ำรกัษำ

แผน่ดนิ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำม

ระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557    

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท. พ.ศ.2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เตมิฉบบัที ่1 หน้ำ 60 ล ำดบัที ่1       

     

3) โครงกำรจดัฝึกอบรมและทศันศกึษำดงูำนกลุม่อำชีพ 800,000 บำท

2) โครงกำร รกัน ้ำ รกัป่ำ รกัษำแผน่ดนิ 50,000 บำท
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4) โครงกำรด ำเนินกำรของศนูย์ปรองดองสมำนฉนัท์ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรปกป้องสถำบนัของชำต ิ

โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่

คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่

ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่

หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำร

จดัท ำโครงกำรตำมระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร  ดงัน้ี  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้ำ 154 ล ำดบัที ่12   

     

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรด ำเนินกำรของศนูย์

ปรองดองสมำนฉนัท์ระดบัทอ้งถิน่ เพือ่กำรจดักจิกรรม เพือ่สรำ้ง

ควำมรูร้กัสำมคัคขีองประชำชนในชุมชน กำรจดักจิกรรมอนัเป็นกำ

รพทิกัรกัษำไวซ้ึง่ชำต ิ ศำสนำ พระมหำกษตัรย์ิ อนัเป็นทีย่ดึเหน่ียว

และเป็นศนูย์รวมจติใจของประชำชนชำวไทยท ัง้ชำต ิกำรจดั

ฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจ เพือ่สรำ้งทศันคตแิละ

จติส ำนึกทีด่งีำมในกำรอยูร่ว่มกนัอยำ่งสมำนฉนัท์ โดยเน้นกำรมี

สว่นรว่มของประชำชนในชุมชน กำรจดักจิกรรมและโครงกำรใน

กำรปกป้องสถำนบนัส ำคญัของชำต ิโดยเฉพำะสถำบนั

พระมหำกษตัรย์ิ โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัท ำสนบัสนุน

โครงกำรปกป้องสถำนบนัส ำคญัของชำตแิละใหป้ระชำชนไดม้สีว่น

รว่มในกจิกรรม โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำร

ตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำม

ระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557    

2) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0310.4/ว 2128 ลง

วนัที ่31 กรกฎำคม 2557 เรือ่ง กำรปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ

     
5) โครงกำรปกป้องสถำบนัของชำติ 50,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรฝึกอบรมสง่เสรมิอำชีพ

กลุม่สตรี เพือ่กำรสง่เสรมิภำวะผูน้ ำแกส่ตรีในหมูบ่ำ้นและพฒันำสตรี

ในดำ้นตำ่งๆ  กำรใหค้วำมรูเ้พือ่กำรพฒันำสตรีในพ้ืนที ่กำรสง่เสรมิ

กำรจดัต ัง้ศนูย์ใหก้ำรชว่ยเหลือส ำหรบันโยบำยทีเ่น้นและมุง่

ผลสมัฤทธิ ์โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด  คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่ง

กำร ดงัน้ี  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่   

 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 148 ล ำดบัที ่1  

7) โครงกำรสภำเด็กและเยำวชน 30,000 บำท

6) โครงกำรฝึกอบรมสง่เสรมิอำชีพ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรสภำเด็กและเยำวชน โดย

จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ย

ในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่

ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่

หนงัสอื คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่

กระเป๋ำหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสำร คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่ป้ำยโครงกำร คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็น

ส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557    

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1      

หน้ำ 60 ล ำดบัที ่3 
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1.1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) โครงกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำเยำวชนนกัเรียนเครือขำ่ยลำดหญำ้ 50,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 250,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 250,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดักจิกรรมกีฬำนนัท

กำร เพือ่สรำ้งควำมรูร้กัสำมคัคขีองประชำชนในชุมชน โดยจำ่ยเป็น

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิด

และปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ย

เอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร 

คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่อำหำร คำ่โล ่

หรือถว้ยรำงวลั หรือของรำงวลั เงนิรำงวลั คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่อปุกรณ์กำรแขง่ขนั  คำ่อปุกรณ์กำรกีฬำ หรือ

กรีฑำ คำ่ชุดนกักีฬำ หรือชุดนกักรีฑำ คำ่ตอบแทนกรรมกำร คำ่

พำหนะเดนิทำง คำ่เบีย้เล้ียง คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบั

กำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้ำ 54 ล ำดบัที ่3 

     

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำ

เยำวชนนกัเรียนเครือขำ่ยลำดหญำ้ จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใช้

และกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่ง

เขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์

เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์

ตำ่งๆ คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั 

หรือของรำงวลั เงนิรำงวลั คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่

อปุกรณ์กำรแขง่ขนั คำ่อปุกรณ์กำรกีฬำหรือกรีฑำ คำ่ชุดนกักีฬำ 

หรือชุดนกักรีฑำ คำ่ตอบแทนกรรมกำร  คำ่พำหนะเดนิทำง คำ่เบีย้

เล้ียง คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร 

ตำมหนงัสือ่ส ั่งกำร  ดงัน้ี

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564   

หน้ำ 179 ล ำดบัที ่10 

2) โครงกำรจดักจิกรรมกีฬำนนัทกำร เพือ่สรำ้งควำมรูร้กัสำมคัคขีอง

ประชำชนในชุมชน

150,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิ

กำรเลน่กีฬำ/กำรออกก ำลงักำย และกำรตรวจสขุภำพ/สมรรถภำพ

ทำงกำย โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ 

คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั หรือของ

รำงวลั เงนิรำงวลั คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่อปุกรณ์

กำรแขง่ขนั คำ่อปุกรณ์กำรกีฬำ หรือกรีฑำ คำ่ชุดนกักีฬำ หรือชุด

นกักรีฑำ คำ่ตอบแทนกรรมกำร คำ่พำหนะเดนิทำง คำ่เบีย้เล้ียง คำ่

เชำ่ทีพ่กั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมหนงั

สือ่ส ั่งกำร  ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

จดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำร

แขง่ขนักีฬำของ อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1 หน้ำ 55 ล ำดบัที ่4 

     
งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ 635,000 บำท

3) โครงกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิกำรเลน่กีฬำ/กำรออกก ำลงักำย และ

กำรตรวจสขุภำพ/สมรรถภำพทำงกำย

50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดักจิกรรมเพือ่

สง่เสรมิศลิปะวฒันธรรม ประเพณี แหลง่กำรเรียนรู ้และกำร

อนุรกัษ์ ภมูปิญัญำทอ้งถิน่ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละ

กำรตกแตง่สถำนที ่ คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน 

และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร  

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่

อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั หรือของรำงวลั 

เงนิรำงวลั พธีิทำงศำสนำ คำ่มหรสพ คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำม

หนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร

จดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ 

อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564     

 หน้ำ 177 ล ำดบัที ่8   

     

1.1.1 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

หมวดอืน่ๆ

1) โครงกำรจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี แหลง่

กำรเรียนรู ้และกำรอนุรกัษ์ ภมูปิญัญำทอ้งถิน่

100,000 บำท

1. งบด ำเนินงำน 600,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 600,000 บำท



หน้า121
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

2) โครงกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิพระพุทธศำสนำปรวิำสกรรม 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนวนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ 

เชน่ วนัมำฆบชูำ,วนัวสิำขบชูำ,วนัอำฬำหบชูำ,วนัเขำ้พรรษำ,วนั

ออกพรรษำ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำร

ฝึกอบรม คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร 

คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั หรือของรำงวลั เงนิรำงวลั พธีิทำง

ศำสนำ คำ่มหรสพ คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ อปท. 

พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 

173 ล ำดบัที ่4 

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจดังำนประเพณี

ลอยกระทง โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่

สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และ

อปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่พมิพ์เอกสำรและ

สิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำร

ฝึกอบรม คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร 

คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั หรือของรำงวลั เงนิรำงวลั พธีิทำง

ศำสนำ คำ่มหรสพ คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ อปท. 

พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 

170 ล ำดบัที ่1     

     
4) โครงกำรจดังำนวนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเขำ้รว่มกำรจดั

กจิกรรมสง่เสรมิพระพุทธศำสนำปรวิำสกรรม โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนที ่คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิดและปิด 

คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ คำ่ประกำศนียบตัร คำ่ถำ่ยเอกสำร 

คำ่พมิพ์เอกสำรและสิง่พมิพ์ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร คำ่เชำ่

อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่

สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร คำ่โล ่หรือถว้ยรำงวลั หรือของรำงวลั 

เงนิรำงวลั พธีิทำงศำสนำ คำ่มหรสพ คำ่ป้ำยโครงกำร ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร ตำม

หนงัสือ่ส ั่งกำร ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดั

งำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำ เขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำของ อปท. พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 175 ล ำดบัที ่6 

     

     
3) โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง 400,000 บำท
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2.งบเงนิอุดหนุน 35,000 บำท

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 9,910,000 บำท

งบลงทุน 9,910,000 บำท

อดุหนุนตำมโครงกำรจดังำนเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระนเรศวร 35,000 บำท

อดุหนุนโครงกำรจดังำนเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระนเรศวร          

เพือ่จำ่ยเป็นโครงกำรจดังำนเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระนเรศวร ตำม

ระเบยีบ และหนงัสือ่ส ั่งกำร ดงัน้ี ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 250 ล ำดบัที ่1 

          

เงนิอุดหนุน 35,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

2) กอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำ บรเิวณถนนบำ้นทุง่นำนำงหรอก หมูท่ี ่3 498,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำ บรเิวณถนนบำ้นทุง่นำนำง

หรอก หมูท่ี ่3 โดยวำงทอ่ ค.ส.ล. มอก. ช ัน้3 ขนำด o 0.80 เมตร 

พรอ้มบอ่พกั รวมควำมยำวไมน้่อยกวำ่ 119 เมตร กอ่สรำ้งตำมแบบ

แปลนและรำนละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด  ตำม พ.ร.บ. สภำ

ต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 

2552 และตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ

คร ัง้ที ่2 หน้ำ 64 ล ำดบัที ่7 

1) กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กทำงเขำ้สนำมกีฬำ บำ้นลำดหญำ้ 

หมูท่ี ่1

282,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กทำงเขำ้สนำมกีฬำ 

บำ้นลำดหญำ้ หมูท่ี ่1 ขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 85 เมตร หนำ 

0.15 เมตร พรอ้มหูชำ้ง หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไมน้่อยกวำ่ 525 

ตำรำงวำ กอ่สรำ้งตำมแบบและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด 

ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 24 ล ำดบัที ่31 

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 9,910,000 บำท

 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

4) กอ่สรำ้งป้ำยประชำสมัพนัธ์ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งป้ำยประชำสมัพนัธ์ โครงสรำ้งเหล็กพ้ืนป้ำย

ตำขำ่ย ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 5.5 เมตร จ ำนวน 7 ป้ำย 

กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม 

พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 80 ล ำดบัที ่7 

3) กอ่สรำ้งธนำคำรน ้ำใตด้นิ บรเิวณส ำนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบลลำดหญำ้

20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งธนำคำรน ้ำใตด้นิ บรเิวณส ำนกังำนองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ หมูท่ี ่4 กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและ

รำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 64 ล ำดบัที ่6 
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5) กอ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค์ บรเิวณโรงกรองประปำ บำ้นจนัอยุ หมูท่ี่

 5

3,880,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค์ บรเิวณโรงกรองประปำ 

บำ้นจนัอยุ หมูท่ี ่5 ขนำดกวำ้ง 18.00 เมตร ยำว 42 เมตร พรอ้ม

กอ่สรำ้ง หอ้งน ้ำ-สว้ม กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนที ่อบต.ลำดหญำ้

ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 81 ล ำดบัที ่8 

8) กอ่สรำ้งหอถงัสงูพรอ้มวำงทอ่เมนประปำ บำ้นหลุมมะกอก หมูท่ี ่6 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหอถงัสงูพรอ้มวำงทอ่เมนประปำ บำ้นหลุม

มะกอก หมูท่ี ่6 โดยกอ่สรำ้งหอถงัขนำดจุ 15 ลูกบำศก์เมตร สงู 15 

เมตร จ ำนวน 1 ถงั พรอ้มวำงทอ่ประธำนพีวีซี ขนำด o 3 นิ้วและ 

o 2 นิ้ว ช ัน้ 8.5 รวมควำมยำวไมน้่อยกวำ่ 350 เมตร กอ่สรำ้งตำม

แบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำ

ต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 

2552 และตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ

คร ัง้ที ่2 หน้ำ 62 ล ำดบัที ่4 

7) กอ่สรำ้งหอ้งเก็บพรอ้มช ัน้วำง เครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณ์ กองชำ่ง 

บรเิวณภำยใน อำคำร 77 ปี หลวงพอ่ล ำใย

350,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหอ้งเก็บพรอ้มช ัน้วำง เครือ่งมอื วสัด ุ

อปุกรณ์ กองชำ่ง บรเิวณภำยใน อำคำร 77 ปี หลวงพอ่ล ำใย  

กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม 

พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 77 ล ำดบัที ่4

6) กอ่สรำ้งหลงัคำคลุมสนำมเด็กเลน่ ศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัเย็นสนิท 

หมูท่ี ่5

490,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหลงัคำคลุมสนำมเด็กเลน่ ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

วดัเย็นสนิท หมูท่ี ่5โครงสรำ้งเหล็กหลงัคำเมทลัชีท ขนำดพ้ืนที่

หลงัคำไมน้่อยกวำ่ 225 ตำรำงเมตร กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและ

รำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด  ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ 

อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และ

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 

หน้ำ 83 ล ำดบัที ่10 

9) กอ่สรำ้งอำคำร พรอ้มตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้ำดืม่ บรเิวณบำ้นพกัรูปตวั

ยูหน้ำแฟลต

450,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งอำคำร พรอ้มตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้ำดืม่ บรเิวณ

บำ้นพกัรูปตวัยูหน้ำแฟลต โดยกอ่สรำ้งอำคำรโครงเหล็กหลงัคำ

เมทลัชีท ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 4 เมตร ตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้ำ 

1 ระบบ กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้

ก ำหนดตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2หน้ำ 63 ล ำดบัที ่5 
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11) ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยหน้ำโรงเรียนบำ้นทำ่หวี 

เชือ่มทำงหลวง 323 หมูท่ี ่4

500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยหน้ำโรงเรียน

บำ้นทำ่หวี เชือ่มทำงหลวง 323 หมูท่ี ่4 ขนำดผวิจรำจร กวำ้ง 6.00 

เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่

น้อยกวำ่ 720 ตำรำงเมตร กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด 

อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537

 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  ตำมแผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 21 ล ำดบัที ่

27 

10) ตอ่เตมิอำคำรส ำนกังำน บรเิวณหอ้งกองคลงั 980,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอ่เตมิอำคำรส ำนกังำน บรเิวณหอ้งกองคลงั 

โครงสรำ้งคอนกรีตเสรมิเหล็กหลงัคำโครงเหล็กมงุเมทลัชีท ขนำด

กวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 10 เมตร กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและ

รำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ ก ำหนด ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ 

อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  

ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 

หน้ำ 82 ล ำดบัที ่9 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงผวิจรำจรถนนขำ้งสวนสบำย บำ้นหนองแก 

หมูท่ี ่7 โดยกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำดกวำ้ง 

5.00 เมตร ยำว 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผ่วิ

จรำจรไมน้่อยกวำ่ 900 ตำรำงเมตร กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและ

รำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด  ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ 

อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 

24 ล ำดบัที ่30 

12) ปรบัปรุงผวิจรำจรถนน สำยบำ้นหนองแกบน หมูท่ี ่7 496,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงผวิจรำจรถนน สำยบำ้นหนองแกบน หมูท่ี ่7 

โดยกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร คอนกรีตเสรมิเหล็กขนำด กวำ้ง 5.00 

เมตร ยำว180 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่

น้อยกวำ่ 900 ตำรำงเมตร กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด 

อบต.ลำดหญำ้ก ำหนด ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 25 ล ำดบัที ่32 

13) ปรบัปรุงผวิจรำจรถนนขำ้งสวนสบำย บำ้นหนองแก หมูท่ี ่7 496,000 บำท

14) ปรบัปรุงภมูทิศัน์รอบศำลำ 77 ปี หลวงพอ่ล ำใย 468,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงภมูทิศัน์รอบศำลำ77 ปี หลวงพอ่ล ำใย ขนำด

พ้ืนทีค่อนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 652.50 ตำรำงเมตร หนำ 

0.15 เมตร กอ่สรำ้งตำมแบบแปลนและรำยละเอยีด อบต.ลำดหญำ้

ก ำหนด  ตำม พ.ร.บ. สภำต ำบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่2 หน้ำ 78 ล ำดบัที ่5 
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน 800,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำหรบัสถำนีสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 

สถำนี     

     

1.1.1 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

แผนงำนกำรเกษตร

งำนสง่เสริมกำรเกษตร 900,000 บำท

1.งบด ำเนินงำน 900,000 บำท

(รำยจำ่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต)ิ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน

ไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำท ัง้คำ่สิง่ของและคำ่แรงงำน ให้

จำ่ยจำกคำ่ใชส้อยสว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น

ผูด้ ำเนินกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ

ดงัน้ี                           

(1) คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย

(2) คำ่สิง่ของทีซ้ื่อมำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิใหจ้ำ่ยจำกคำ่วสัดุ

     
1.2 คำ่สำธำรณูปโภค 800,000 บำท

1.1 คำ่ใช้สอย 100,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ ตำมบญัชีรำยชือ่ทีไ่ดร้บั

อนุมตัจิำกผูบ้รหิำร ตำมระเบยีบและหนงัสอืส ั่งกำรดงัน้ี 

กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำรยงัชีพของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548ขอ้16และขอ้17ตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุทีม่ท 0891.3/ว1381ลง

วนัที ่2กรกฎำคม2558 ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.

2561-2564 หน้ำ 197 ล ำดบัที ่3      

8,200,000 บำท

แผนงำนงบกลำง
งบกลำง 12,136,721 บำท

งบกลำง 12,136,721 บำท

งบกลำง 12,136,721 บำท

1 ) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 220,000 บำท

4) เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กค่นพกิำร ตำมระเบยีบและหนงัสอืส ั่งกำร

ดงัน้ี  

1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำร

ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2548   

2)หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0891.3/ว 3609 ลง

วนัที ่24 มถิุนำยน 2559เรือ่ง แนวทำงกำรจำ่ยเบีย้ควำมพกิำร ตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจำ่ยเบีย้ควำม

พกิำรใหค้นพกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2553(ฉบบั

ที ่2)พ.ศ.2559  ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 197 ล ำดบัที ่2 

เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ส้งูอำย ุตำมระเบยีบและหนงัส ั่งกำรดงัน้ี

1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำร

ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548   

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0891.3/ว 

2429  ลงวนัที ่6 ธนัวำคม 2554  เรือ่ง  แจง้แนวทำงกำรจดัสรร

งบประมำณเงนิอดุหนุนเฉพำะกจิ โครงกำรสรำ้งหลกัประกนัรำยได้

แกผู่ส้งูอำย ุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 เพิม่เตมิ ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 197 ล ำดบัที ่1 

3) เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 2,600,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้งกรณี

นำยจำ้งในอตัรำรอ้ยละ 5 ของคำ่จำ้งทีอ่งค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

จะตอ้งจำ่ยเพือ่อดุหนุนเงนิคำ่เบีย้ประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้ง 

ตำมพระรำชบญัญตั ิและหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี  

1) พระรำชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533  

2) หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 

0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกรำคม 2557 เรือ่ง กำรจำ่ยเบีย้

ประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้ง 

3) หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุที ่มท 

0809.5/ว 81ลงวนัที1่0กรกฎำคม 2557เรือ่ง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต.เรือ่งมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง (ฉบบัที ่3)

     
2) เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่ส ำรองจำ่ย เป็นรำยจำ่ยทีต่ ัง้ไวเ้พือ่ใชจ้ำ่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีำ

ธำรณภยัเกดิขึน้ หรือบรรเทำปญัหำควำมเดอืนรอ้นของประชำชน

เป็นสว่นรวมเทำ่นัน้ตำมหนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี

1)หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215ลงวนัที6่

มถิุนำยน2559เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณเพือ่

ชว่ยเหลือประชำชนกรณีเกดิสำธำรณภยัขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

2)หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0891.2/

ว76 ลงวนัที1่3 มกรำคม 2558 เรือ่งกำรเตรียมกำรป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหำภยัหนำว 

3)หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุที ่มท 0891.2/ว 4515 ลง

วนัที1่1สงิหำคม 2558 เรือ่งกำรเตรียมกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำ

ป้องกนัอทุกภยัน ้ำทว่มฉบัพลนั น ้ำป่ำไหลหลำก และดนิถลม่

4)หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0891.2/ว 843ลงวนัที ่28เมษำยน 2559 เรือ่งกำรเตรียมกำร

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหำภยัแลง้

5)หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0891.4/ว2360ลงวนัที ่2 พฤศจกิำยน 2558 เรือ่งกำรเตรียมควำม

พรอ้มเพือ่จดักำรปญัหำไฟป่ำและหมอกควนัประจ ำปี 2559

6)หนงัสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นทีส่ดุที ่มท0808.2/ว 3358ลง

วนัที ่2ตลุำคม 2553

7)หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0891.2/ว76ลงวนัที1่3มกรำคม2558เรือ่งกำรเตรียมกำรป้องกนั

และแกไ้ขปญัหำภยัหนำว 

     

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพในระดบักำร

บรหิำรสว่นต ำบลไมน้่อยกวำ่ รอ้ยละ 30 ของคำ่บรกิำรสำธำรณสขุที่

ไดร้บัจำกกองทุนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต ิ ตำมประกำศ และ

หนงัสอืส ั่งกำร ดงัน้ี

1) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรสนบัสนุนขององค์กำรบรหิำร

จงัหวดั เทศบำล และองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลในกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะ ลงวนัที ่23 พฤศจกิำยน 2552

2) ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต ิเรือ่ง กำร

ก ำหนด หลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรกองทุนหลกัประกนัสขุภำพ ในระดบั

ทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่พ.ศ. 2557

3) หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่

24 มถิุนำยน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิ

อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ตำม

แผนพฒันำทอ้งถิน่ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ำ 198 ล ำดบัที ่4 

         

     

6) รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพในระดบักำรบรหิำรสว่นต ำบล 450,000 บำท

5) ส ำรองจำ่ย 100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) ตำมพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 โดยค ำนวณต ัง้จำ่ยในอตัรำรอ้ยละ 1 ของ

ประมำณกำรรำยรบัทุกประเภทประจ ำปี ตำมงบประมำณรำยจำ่ย

ท ั่วไป (ยกเวน้พนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให/้เงนิบรจิำคและเงนิ

อดุหนุน) ตำมพระรำชบญัญตั ิระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งกำรดงัน้ี 

หนงัสอืส ำนกังำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  

ดว่นมำก ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวนัทีท่ี ่21 กรกฎำคม   2559 

เรือ่ง ซกัซอ้มกำรสง่เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

สว่นทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     

     

     

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษในกรณีทีพ่นกังำน ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้ง

ขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลลำดหญำ้ ถงึแกค่วำมตำยในระหวำ่ง

รบัรำชกำร ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0013.4/ว 

1765 ลงวนัที ่3 มถิุนำยน 2537     

     

8) เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 374,721 บำท

7) เงนิชว่ยพเิศษ 120,000 บำท


