
57,650,000     บาท
80

งานบริหารงานท่ัวไป รวม 11,475,255     บาท
  งบบุคลากร รวม 8,291,541      บาท
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520      บาท
     เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร แยกได้ดังน้ี
1.เงินเดือน ต าแหน่งนายก อบต. (20,400x12) 244,800 บาท
2.เงินเดือน ต าแหน่งรองนายก อบต. (11,220x12x2) 269,280 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2557 

     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน 42,120          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกอบต./รองนายก อบต.แยกได้ดังน้ี  
1.เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. (1,750x12) เป็นเงิน 21,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. (880x12x2) เป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2557 

     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต. แยกได้ดังน้ี  
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. (1,750x12) เป็นเงิน 21,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. (880x12x2) เป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2557 

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ท้ังส้ิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป



     เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบต.    จ านวน 86,400          บาท 81
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนต าแหน่งเลขานุการนายกอบต. (7,200x12) 
เป็นเงิน 86,400 บาท

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2557 

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จ านวน 2,404,800      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. แยกได้ดังน้ี
1.ประธานสภา อบต. (11,220x12) เป็นเงิน 134,640 บาท
2.รองประธานสภา อบต. (9,180x12) เป็นเงิน 110,160 บาท
3.สมาชิกสภา อบต. (7,200x12x24) เป็นเงิน 2,073,600 บาท
4.เลขานุการสภา อบต. (7,200x12)เป็นเงิน 86,400 บาท

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2557 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,202,021      บาท
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,155,300      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 10 อัตรา จ านวน 12 เดือน
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังน้ี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
2. หัวหน้าส านักปลัด จ านวน  1  อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล จ านวน  1  อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  อัตรา
6. ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน  1  อัตรา
7. นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
8. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
10. เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ2535

-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี

-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี



 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์ 82
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน        จ านวน 60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  เช่น ค่าครองชีพช่ัวคราว  
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังน้ี  
1.ปลัด อบต. (4,000x12) เป็นเงิน 48,000 บาท
2.หัวหน้าส านักปลัด (3,500x12) เป็นเงิน 42,000 บาท
3. ผู้อ านวยการกองคลัง (3,500x12) เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน 1,673,041 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 12 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา
2.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ านวน  1  อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  อัตรา
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา
7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  อัตรา
8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างท่ัวไป



1.ยาม จ านวน  1  อัตรา 83
2.คนงานท่ัวไป จ านวน  3  อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน 181,680         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง ดังน้ี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว พ.ศ.2558
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  งบด าเนินงาน รวม 3,005,714      บาท
     ค่าตอบแทน รวม 760,770         บาท
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ านวน 400,770         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่ จ านวน 150,000         บาท
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2564 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้
เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2557
  2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว380 
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ืองก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ.2558
  3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 



เง่ือนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 84
เป็นเงินรางวัลประจ าปี
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561
 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้าง  ของอปท. พ.ศ.2558
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกต้ัง จ านวน 75,920           บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกต้ัง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายละเอียดดังน้ี
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปฎิบัติงาน 3-4 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็น 4,620 บาท/ เดือน
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปฎิบัติงาน 3-4 เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็น 4,120 บาท/เดือน
1.3 ค่าตอบแทนผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปฎิบัติงาน 3-4 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็น 4,620 บาท/เดือน
1.4 ค่าตอบแทนนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 
ปฎิบัติงาน 2 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็น 4,120 บาท/เดือน
1.5 ค่าตอบแทนนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถ่ิน 
ปฎิบัติงาน 2 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็น 4,120 บาท/เดือน
 1.6 ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ปฏิบัติงานรายวัน คิดเป็น 350/วัน จ านวน 2 คน
หมายเหตุ  กรณี 1.2 อบจ. และ กทม. มีจ านวน 4 คน เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา มีจ านวน 2 
คน อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลตามท้ายระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562  
3)  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม  2561
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
5)หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถนนแจ้ง



วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ010210 ท่ี ลต 0014/6268 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 85
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
 6) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0002/ว304 ลงวันท่ี 17กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 7) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0014/6267
4.ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกต้ัง  จ านวน 174,850         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกต้ัง ปฏิบัติงาน 3 วัน ประกอบด้วย
วันอบรม วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง และวันเลือกต้ัง (ปธ.กปน. 1 คน กปน. 8 คน และ จนท.รปภ. 2 คน)
รวมเป็น 11คน /1 หน่วยเลือกต้ัง มีท้ังหมด13 หน่วยเลือกต้ัง รายละเอียดดังน้ี
1.1 วันอบรม คนละ 300 บาท ( 300 x143) = 42,900 บาท
1.2 วันรับหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง คนละ 250 บาท (250x143)= 35,750 บาท
1.3 วันเลือกต้ัง 
1.3.1 ปธ.กปน. 1 คน 700 บาท  (700x13) = 9,100 บาท
1.3.2 กปน. + จนท.รปภ. รวม 10 คน ๆ ละ 450 บาท (450x130)= 58,500 บาท
 1.4 ค่าพาหนะ คนละ200 บาท ในวันเลือกต้ังหรือวันออกเสียงลงคะแนน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562  
3)  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม  2561
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
5)หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ010210 ท่ี ลต 0014/6268 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
 6) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0002/ว304 ลงวันท่ี 17กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
7) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0014/6267

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ



ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 86
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว2409 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

     ค่าเช่าบ้าน จ านวน 200,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 150,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

     ค่าใช้สอย รวม 1,240,000      บาท
     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 700,000         บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยเหลือ 
เจ้าหน้าท่ีในภารกิจและตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต้ังไฟฟ้า
ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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     รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000          บาท

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
ให้เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน ตามรายการค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548
เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเล้ียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน  
โดยยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ี
จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
 ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
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     ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 10,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
ในงานต่างๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2530

     ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์กร จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย จัดท าเว็บไซส์ ส่ือ ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์
องค์กรฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกต้ังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังทอง  ตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
1. ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.2 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการเลือกต้ัง 
1.3 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
1.4ค่าอาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมช้ีแจงเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกต้ัง 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ประจ าท่ีเลือกต้ัง 
1.6ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
2.ค่าใช้จ่ายประจ าหน่วยเลือกต้ังท่ีเลือกต้ัง
2.1 ค่าจัดสถานท่ี ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและท าความสะอาดในหน่วยเลือกต้ัง 
2.2 ค่าจัดหาป้ายปิดประกาศ 
2.3 ค่าพาหนะขนส่งส่ิงของและอุปกรณ์การเลือกต้ัง
2.4 ค่าเช่าเต็นท์และฉากก้ันหลังคูหาเลือกต้ังส าหรับหน่วยเลือกต้ังท่ีไม่อยู่ในอาคาร 
2.5 ค่าจัดท าฉากก้ันคูหาออกเสียงลงคะแนน 
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562  
3)  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562



4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม  2561 89
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
5)หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ010210 ท่ี ลต 0014/6268 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
 6) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0002/ว304 ลงวันท่ี 17กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 7) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0014/6267
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี   13    หน้า 70  )

     ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ซ่ึงด าเนินการเอง
หรือส่วนราชอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน

     โครงการอบต.พบประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกัน จ านวน 40,000          บาท
     วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
พบประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล การร้องเรียนร้องทุกข์ จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  
ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานต่างๆ เก่ียวกับจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน  
การจัดประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน   และกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี7 พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6046
ลงวันท่ี 19  ตุลาคม 2561  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ .ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับท่ี  1  หน้า  67   )

     โครงการส่งเสริมความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและ จ านวน 10,000          บาท
     คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความโปร่งใสต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมบับท่ี 2    ล าดับท่ี  5  หน้า  68  )

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เก่ียวกับการ จ านวน 50,000          บาท
     บริหารจัดการท่ีดีให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
     ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้น าชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
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1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี7 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับท่ี  7  หน้า  68   )

     โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับท่ี  9  หน้า  69  )

     โครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ จ านวน 10,000          บาท
     ป้องกันการทุจริตของ อปท.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของ อปท.โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
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2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับท่ี  10  หน้า  69   )
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น  เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอร์ และทรัพย์อ่ืนๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

     ค่าวัสดุ รวม 500,000         บาท
     วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่นเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ นาฬิกาต้ังหรือแขวน ฯลฯ
 - จัดซ้ือพาร์ติช่ัน แบบแผงคร่ึงกระจกขัดลาย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ พาร์ติช่ันแบบแผงคร่ึงกระจกขัดลาย จ านวน  4 แผง
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ประกอบด้วย เสาจบ สูง 150 ซม. ขาทีฟุต
ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - พาร์ติช่ันแบบแผงคร่ึงกระจกขัดลาย แบบมีกรอบ
 - ขนาด ความสูง 150 ซม. (120*150)
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด
ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ
หรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม   กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติกน้ าร้อน   กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง น้ ายาถูพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
ประเภทวัสดุคงทน ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี 
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
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ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

     วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 150,000         บาท
เพ่ือจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล้องและ
ฟีล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทต่างๆ ดังน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ ฯลฯ
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) 
เมาส์ เมมโมร่ีชิป  (RAM ) คัดซีฟิดเดอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุส าหรับการเลือกต้ัง ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี
วัสดุประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังและวัสดุส าหรับประจ าหน่วยเลือกต้ัง
ค่าจัดท าป้ายประกาศผลคะแนน
ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกต้ัง เล่มละ 20 ฉบับ (คิดจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นเล่ม) 
ค่าจัดพิมพ์ตัวอย่างบัตรเลือกต้ัง
ค่าจัดหาบัตรทาบบัตรเลือกต้ังส าหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุ 
สมุดรายงานเหตุการณ์และแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกต้ัง (คิดตามจ านวนหน่วยเลือกต้ัง) 
ค่ากระดาษต่อเน่ืองส าหรับจัดพิมพ์เอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ประกาศก าหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง 
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
บัญชีรายช่ือผู้ถูกจ ากัดสิทธิ 
ค่าหมึกท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับพิมพ์เอกสารท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง
ค่าพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง
ค่าพิมพ์คู่มือกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
ค่าจัดหาหีบบัตรเลือกต้ัง 
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ค่าจัดหาสายรัดหีบบัตรเลือกต้ัง
ค่าจัดหาแนวก้ันแถบพลาสติกบริเวณหน่วยเลือกต้ัง 
ค่าจัดหาคูหาออกเสียงลงคะแนน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกต้ังรวมป้ายบอกท่ีเลือกต้ัง
ค่าป้ายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยเลือต้ัง
ค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกฮอล์) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.  2562  
3)  พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม  2561
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
5)หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ010210 ท่ี ลต 0014/6268 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
 6) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0002/ว304 ลงวันท่ี 17กรกฎาคม 2563
เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 7) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0014/6267

     ค่าสาธารณูปโภค รวม 504,944         บาท
     ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานและกิจการท่ีอยู่ในความดูและรับผิดชอบ
ของอบต.ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท.
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

     ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล จ านวน 9,944            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ หรืออาคาร
สถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอบต.
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท.
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

     ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท.
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

     ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท.
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

     ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 145,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับใช้บริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
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 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท.
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทุน รวม 118,000         บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000         บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน
- จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  2ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ส านักปลัด
เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 -จัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน จ านวน 1 เคร่ือง ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
ส านักปลัด 
(เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 )
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 น้ิว
 - ใช้ไฟฟ้า
 - ราคาพร้อมอุปกรณ์
 - จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,800            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด จ านวน 2 ตัว
ตัวละ 1,400 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป
เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 15,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุด (ชุดละ 7,500 บาท)
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - ท าด้วยไม้สัก
 -  มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 น้ิว
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่
(เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 )
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 -จัดซ้ือเคร่ืองแสกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 8,500            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองแสกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จ านวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือควบคุมลงเวลาปฏิบัติราชการ ฯลฯ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - รองรับลายน้ิวมือ3,000 ลายน้ิวมือ
 - สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
 - หน้าจอ LCD
 - สามารถเช่ือมต่อได้หลายรูปแบบ
 - มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน
 - ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง
(เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 22,000          บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit
ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ   
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  หน้า 3 ล าดับท่ี 7)
 -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซ้ือ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี2 ส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ในงานอบต. 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 2GB



 - มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า32GB 100
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 น้ิว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 P
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายในตัวเคร่ือง (built-in)
- มีอุปกรณ์การเขียนท่ีสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
 - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 2 จ านวน 15,000          บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  หน้า 16 ล าดับท่ี 47)
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 10,000          บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
 - กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Leagl และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  หน้า 17 ล าดับท่ี 47)
 -จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 700              บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
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-สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  หน้า 21 ล าดับท่ี 59)

     งบเงินอุดหนุน รวม 60,000          บาท
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 60,000          บาท
     อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จ านวน 45,000          บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 516 
ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ท่ีชย 79401/ว443 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภักดีชุมพล ตามโครงการสนับสนุน จ านวน 15,000          บาท
     การจัดงานรัฐพิธีอ าเภอภักดีชุมพล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภักดีชุมพลตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี  2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2563
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,156,000      บาท
  งบด าเนินงาน รวม 1,089,000      บาท
     ค่าตอบแทน รวม 200,000         บาท
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ านวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ทดแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

     ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการดังน้ี
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
จากองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการดังน้ี
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0422.3/ว 21 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557
2)  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 80 ลงวันท่ี8 เมษายน 2557
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3 ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

     ค่าใช้สอย รวม 759,000         บาท
     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 404,000         บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยเหลือจ านวน 384,000         บาท
เจ้าหน้าท่ีในภารกิจและตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 20,000           บาท
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าท าพ.ร.บ.รถ ส่วนกลาง
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 ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังน้ี
1) พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

     รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000          บาท
- ค่ารับรองและพิธีการ จ านวน 20,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีช่วยปฏิบัติงาน
 หรือนิเทศ ติดตามงานต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
-ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จ านวน 5,000             บาท
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตามความจ า เป็น หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  
เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
สรุปมีนัยส าคัญดังน้ี
. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท
. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
หนังสือกระทรวงการคลังท่ีกค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เร่ือง การเบิกจ่าย
ค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
ประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกลงวันท่ี 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
 ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ในการฝึกอบรมซ่ึงด าเนินการเองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
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เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็ยรายได้ จ านวน 200,000         บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
โดยการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เช่น การจัดท าฐานข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกฏหมายก าหนดและการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550
2) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
4)      หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.3/ว 0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     ค่าวัสดุ รวม 130,000         บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี
หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนแผนท่ี พระบรมยาลักษณ์
แผงปิดประกาศ แผ่นป้านช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
มู่ล่ีม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่าตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ
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(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไป     
ในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข
ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือส่ังการ  ดังน้ี
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เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังน้ี
1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  
ขาต้ังกล่อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัดขยาย   
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานกองคลัง เช่น แบบใบเสร็จรับเงิน  
แบบใบเสร็จรับช าระภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

     งบลงทุน รวม 67,000          บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000          บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก และเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ ท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด จ านวน 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 30,000          บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่อย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1). เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2). มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3). มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ   
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้มพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  หน้า 3 ล าดับท่ี 7)
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 จ านวน 27,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สึ ชนิด NETWORK แบบท่ี 2 (ความเร็ว 27 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  )
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  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,899,660      บาท
  งบบุคลากร รวม 880,660         บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 880,660         บาท
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 311,160         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานในส่วนส านักงานปลัดฯ 
งานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี
1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 505,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในส่วนส านักปลัดฯ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี
1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์    จ านวน 1 อัตรา
2) ผช.จพง ป้องกันฯ                           จ านวน 1 อัตรา
3) พนักงานดับเพลิง                            จ านวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 64,500          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ังคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ในส่วนส านักปลัดฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี
1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์    จ านวน 1 อัตรา
2) ผช.จพง ป้องกันฯ                           จ านวน 1 อัตรา
3) พนักงานดับเพลิง                            จ านวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  งบด าเนินงาน รวม 943,000         บาท
     ค่าตอบแทน รวม 105,000         บาท
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้าง 
-ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบจราจร
ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 5 คน/ชุด จ านวน 1 จุด หน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
 โดยเข้าเวรวันละ 2 ผลัด ผลัดละ 5 นาย (300 บาท/ผลัด/คน) ต้ังแต่เวลา 07.00 น. – 19.30 น.(ผลัดเช้า)  
และเวลา 19.00 น. – 07.30 น.(ผลัดดึก) ปฏิบัติงานท้ังหมด 7 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท
 เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560
2)พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
3)พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
4)พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559

     ค่าเช่าบ้าน จ านวน 45,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลวังทองตามสิทธิท่ีจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562

     ค่าใช้สอย รวม 520,000         บาท
     รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  เช่น ค่าท า พรบ.รถส่วนกลาง ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2) พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ ประชุม
 ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง ซ่ึงด าเนินการเองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
-เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมท าความดี จ านวน 20,000 บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรมท าความดี ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000          บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ ฯลฯ
-เป็นตามระเบียบ ดังน้ี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
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และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 39 ล าดับท่ี 3)
โครงการป้องกันเด็กจมน้ า จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ า ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดจัดท าโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 39 ล าดับท่ี 6)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ในการจัดจัดท าโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2) พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
4) พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557
8) หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
9) หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1346 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562
10) หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 1810.4/ว 1464 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562
11) แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 39 ล าดับท่ี 1
โครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
3)  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
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4) พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
5) แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 
โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติการงานป้องกันฯ จ านวน 30,000          บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติการงานป้องกันฯ โดยมรค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
4.พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
5.แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565
โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสาธารณภัยภัยและการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
3) พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
4)  แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 150,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
โครงการ ตามรายละเอียด ดังน้ี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(400)
-ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข่รับการฝึกอบรม(300 บาท x 50 คน x 2 เท่ียว = 30,000 บาท)
-ค่าตอบแทนวิทยากร(300)
-ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(600 บาท x 1 คน x 13 ชม. = 7,800 บาท)
-ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบัติ(600 บาท x 6 คน x 15 ชม. = 54,000 บาท)
-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 กลุ่ม(600 บาท x 4 คน x 2 ชม. = 4,800 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
-ค่าอาหารผู้เข้าอบรม(100 บาท x 50 คน x 7 ม้ือ = 35,000 บาท)
-ค่าเคร่ืองด่ืม/อาหารว่างระหว่างฝึกอบรม(35 บาท x 50 คน x 6 ม้ือ = 10,500 บาท)
-ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม/วัสดุส านักงาน-อุปกรณ์เคร่ืองเขียน
(100 บาท x 50 คน x 1 รุ่น = 5,000 บาท)
-ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร
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-ค่าตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม/ค่าเช่าเคร่ืองเสียง/ค่าป้ายโครงการ
-ค่าท าความสะอาดท่ีพัก และซักเคร่ืองนอนผู้อบรม/ค่าบ ารุงสถานท่ีฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
3) พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
4)  แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 
โครงการจิตอาสา จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจิตอาสาตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอภักดีชุมพล ท่ี ชย0023.18/145 เร่ือง แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไว้ในข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าวัสดุ รวม 318,000         บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอ้ันส้ัน 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี
  ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี หนังสือ 
เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอ้ันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ืองการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอ้ันส้ัน
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รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังน้ี
  ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี 
ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอ้ันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
สายอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
  ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินคืนสภาพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติคือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี ดอกล าโพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟฟ้า ฯลฯ
ซ่ึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังทอง ได้ต้ังไว้ตามรายการ ดังน้ี
-กระบองไฟจราจรแบบชาร์จแบต 5 ตัว   จ านวน 1,450 บาท
-หัวไฟไซเรน LED ป้ายสามเหล่ียม 10 ชุด  จ านวน 5,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอ้ันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังน้ี
    ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ไขควง ประแจ 
แม่แรง ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจเล่ือน คีมล็อค   กรวยจราจร ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอันส้ัน
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ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง  ฯลฯ
  ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินคืนสภาพดังเดิม
ท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติคือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบ็ตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอ้ันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
  ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณาลบประมาณรายจ่ายปะจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 8,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
 รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติหน้าท่ีฉุกเฉิน ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ(ผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรตามท่ีกรรมการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรับรอง)
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม
   ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ชุดปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ เช่น ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ชุด อปพร. ฯลฯ ซ่ึงทางงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังทอง ได้ต้ังไว้ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตามรายการ ดังน้ี
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-ชุดกันฝนเส้ือ กางเกง พร้อมหมวก 4 ชุด จ านวน 1,596 บาท
-หมวกกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด จ านวน 6,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ดังน้ี
  ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี แผ่นซีดี 
แผ่นดิส ยูเอสบี( USB ) ท่ีรองเมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์เคร่ืองปร้ิน กระดาษต่อเน่ือง 
สายเคเบิล  ฯลฯ
  ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติคือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี หน้าจอคอมพิวเตอร์ ฮาดดิสก์ การ์ดจอ
หน่วยความจ า แรม แป้นพิมพ์ เคร่ืองกระจายสัญยาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ดังน้ี
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 ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ
-อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากท่ีสูง เช่น เชือกโรยตัว ถุงมือโรยตัว สแนบล้ิง ฯลฯ
ซ่ึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังทอง ได้ต้ังไว้ ดังน้ี
-หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบหัวฟ๊อกซ์ 1 ตัว  
-สายส่งน้ าชนิดผ้า ขนาด 1.2 น้ิว 4 เส้น 
- เติมน้ ายาถังดับเพลิงเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 10 ถัง 
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณาลบประมาณรายจ่ายปะจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระบอกวัดปริมาณน้ าฝน รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
  ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี 
 กระบอกวัดปริมาณน้ าฝน คุณลักษณะ ความสูง 240 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 150 มม. 
ปากกระบอกรับน้ าฝน 100 มม.
วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ  รายจ่ายซ่ึงให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยไม่สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอ้ันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปน้ี เช่น เหล็ก,สังกะสี,เมทัลชีท เป็นต้น
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ดังน้ี
  ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง
- ได้แก่ ส่ิงของท่ีมีลักษณะใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะอันส้ัน
ไม่คงสภาพเดิม งานป้องกันได้จัดต้ังงบประมาณเพ่ือน ามาซ่ึงประโยชน์ของพ่ีน้องต าบลวังทอง ดังรายการ
ต่อไปน้ี
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 080.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการ
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ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณาลบประมาณรายจ่ายปะจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
     งบลงทุน รวม 76,000          บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000          บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000          บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
3.1 GHz หรือดีกว่าจ านวน 1 หนว่วย
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid state Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
-มี DVD RW หรือดี จ านวน 1 หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network inetrface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า
จ านวน 1 หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อ (Network inetrface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300            บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตอดต้ังถังหึกจากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ a 4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ a 4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า ต่อนาที หรือ 5 ภาพต่อนาที
-มีช่องเช่ือมต่อ ( inetrface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กัย A 3 , A 4 , LETER , LEGAL และ CUTTOM
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)
 จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart card reader ) จ านวน 700              บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรอเนกปรสงค์ (smart card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 volt , 3 volt , 1.8 volt ได้
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(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563  หน้า 21 ล าดับท่ี 59)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จ านวน 24,000          บาท
เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จ านวน 8 ตัวๆละ 3,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด หนังสือคู่มือ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 
 - ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
หมายเหตุ ย่านความถ่ีส าหรับหน่วยงานราชการ vHF 136-174  Mhz
-จัดซ้ือสัญญาณไฟวับวาบ แบบ LED พร้อมเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 30,000          บาท
และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จ านวน 1 ชุด
เพ่ือจัดซ้ือชุดสัญญาณไฟวับวาบ แบบ LED เพ่ือใช้ติดต้ังกับยานพาหนะในราชการ
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีและยานพาหนะ เม่ือต้องใช้ความเร็ว หรือขอทางจราจรเม่ือมีราชการ
เร่งด่วน ส าหรับติดต้ังรถยนต์ของทางราชการ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ชุดสัญญาณไฟวับวาบสีแดง ติดต้ังกับรถยนต์บริเวณกระจังหน้า บนหลังคา และบริเวณด้านในกระจก
บังลมหน้าและหลัง พร้อมท้ังติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงและสัญญาณอิเล็คทรอนคส์ไซเรนติดต้ังภายในห้องโดยสาร
 - มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 47 น้ิว และสูงไม่เกิน 2.5 น้ิว
 - ภายในชุดโคมมีหลอด LED รวมไม่น้อยกว่า 90 หลอด เลือกจังหวะกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า 20 จังหวะ
ขณะติดต้ัง ท้ังส่ีด้าน มีระบบลดแสงในเวลากลางคืน ลดการเคืองตา ควบคุมระบบภายในตัวสัญญาณไฟด้วย
กล่องควบคุมแบบรวมศูนย์
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,432,875      บาท
  งบบุคลากร รวม 2,543,075      บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 2,543,075      บาท
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 747,018         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี จ านวน 2 อัตรา 
และจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้ต าแหน่งครู  จ านวน 3 อัตรา  ดังน้ี 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
(3) ครู  จ านวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
 - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่ง ครู คศ.2
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,649,297      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
3 ต าแหน่ง  10 อัตรา  ได้แก่
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       จ านวน 6 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก                จ านวน 3 อัตรา

แผนงานการศึกษา
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- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 62,760          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559

  งบด าเนินงาน รวม 882,000         บาท
       ค่าตอบแทน รวม 132,000         บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
3) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2558 เร่ืองประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี
29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2559 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  
- เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

     ค่าใช้สอย รวม 550,000         บาท
     รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  จ านวน 400,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
ค่าเย็บหนังสือ รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ
ท่ีไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้จ่ายสอยและค่าสาธารณูปโภค

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ในการฝึกอบรม ซ่ึงด าเนินการเองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง หรือทรัพย์สิน อ่ืน ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง
 ฉบับท่ี 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม
2556 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าวัสดุ รวม 140,000         บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่นเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ นาฬิกาต้ังหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด
ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ
หรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน
 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับแผนงานกองการศึกษา
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม   กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติกน้ าร้อน   กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง น้ ายาถูพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์และส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน
2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000          บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556
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เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ อปท.
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0810.8/ว 2009 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าน้ าประปาค่า น้ าบาดาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ อปท.
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0810.8/ว 2009 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562
งบลงทุน รวม 7,800            บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800            บาท
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเคร่ืองเคลือบเอกสาร จ านวน 5,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเคลือบเอกสารแบบ Heavy Duty ( 40 x 20 x 11 ซม.) จ านวน 1 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
เป็นเคร่ืองเคลือบแบบระบบลูกกล้ิงความร้อน 4 ลูกกล้ิง เคลือบได้ท้ังระบบร้อนและเย็น ความรวด
เร็ว 650 มม./นาที
สามารถปรับอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 100-160 องศาเซลเซียล ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเคร่ือง 8-10 นาที
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จ านวน 2,800            บาท
เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card)
จ านวน 4 เคร่ือง  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษา
คุณลักษณพ้ืนฐาน
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
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 - สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,741,179      บาท
  งบด าเนินงาน รวม 3,613,179      บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,236,200      บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 686,000         บาท
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราม้ือละ 20 บาท/คน 
จ านวน 245 วัน จ านวนเด็กนักเรียน 140 คน เป็นเงิน 686,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ
ถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้ เน่ืองจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี เน่ืองจากการ
รับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง 
หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลด ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 238,000         บาท
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.วังทอง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน 140 คน  เป็นค่าจัด
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การเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน  238,000  บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉล่ีย
จ่ายระหว่างกันได้ เน่ืองจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี เน่ืองจากการรับเข้าเรียนใหม่ 
การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพ่ิม
หรือโอนลด ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 0808.2/ว3842  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 172,200         บาท
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวนเด็กนักเรียน 140 คน  ดังน้ี
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 140 คน  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 140 คน  
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 140 คน  
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จ านวน 140 คน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 



129
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
หรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ    
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือประเภท
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ระดับอนุบาล จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ระดับอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 3  หน้า 45)



130
โครงการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษา จ านวน 10,000          บาท
และการเล้ียงดูบุตร
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเล้ียงดูบุตร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายโครงการ
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 7  หน้า 46)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ผ่านการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 9  หน้า 46)
โครงการส ารวจส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียน จ านวน 10,000          บาท
(เย่ียมบ้าน/แนะแนว)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจส ามะโนประชากรก่อนวัยเรียน (เย่ียมบ้าน/แนะแนว) หาข้อมูล
หาข้อมูลจ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลวังทองทุกหมู่บ้าน ท่ีมีอายุ 2 - 5 ปี เพ่ือวางแผน
การเตรียมการจัดช้ันเรียนระดับปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ส่ือสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังทอง จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.วังทอง (ศพด.สัมพันธ์) เพ่ือ
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เป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังทอง สนใจในการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจ้งและช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ังการประสานความสัมพันธ์และพัฒนาการ
ทางกล้ามเน้ือมัดเล็ก กล้ามเน้ือมัดใหญ่ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของประสาทท้ัง 5 (การมองเห็น การ
ได้ยิน การได้กล่ิน การได้ชิม และการได้สัมผัส) อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากของจริง ในประสบการณ์ตรงจริงโดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในรูปแบบการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบ BRAIN-BASE LEARNINGIBBL โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
เตรียมสถานท่ีสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน ป้ายโครงการ
ค่าอาหาร น้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้และเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมสถานท่ีสนามและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน ป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร น้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกศึกษา
นอกสถานท่ี เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตและ
สอบถามนักเรียนได้รู้จักสถานท่ีส าคัญในชุมชนเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมงาน ป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
โครงการส่งเสริมอนามัยในช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อ จ านวน 10,000          บาท
อ่ืนๆในเด็กปฐมวัย "หนูน้อยปลอดโรค"
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากและฟัน และการป้องกันโรคติดต่อ
อ่ืนๆในเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสุขอนามัยของตนเองได้อย่างถูกวิธี
รู้จักการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดใหญ่ตามพัฒนาการแห่งวัย และมีสุนทรีภาพใน
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กิจกรรมนันทนาการสู่การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างรอบด้านโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
งาน ป้ายโครงการ ค่าอาหารน้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
โครงการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนต าบลวังทอง
ได้มีท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3842  ลงวันท่ี  30 มิถุนายน  2563  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อปท.
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๕๕๐ ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560
ค่าวัสดุ รวม 2,376,979      บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,881,979      บาท
1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
จ านวน  283,920   บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  จ านวน 3 แห่ง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน 140 คน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 7.37 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 268,268 บาท เพ่ิมเติมต้ังจ่ายจากเงิน อบต.0.43 บาท เป็นเงิน 15,652 บาทจ านวน 
260 วัน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้ เน่ืองจากจ านวนนักเรียนอาจมีการ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี เน่ืองจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลด ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562
(หมายเหตุ : เศษสตางค์ปัดเป็นหน่ึง)
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2) อาหารเสริม (นม)  ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 1,598,059.40 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 แห่ง เด็กนักเรียน 
786 คน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) อัตราคนละ 7.37  บาท จ านวน 260 วัน เป็นจ านวนเงิน 
1,506,133.40 บาทสนับสนุนเพ่ิมเติมต้ังจ่ายจากเงิน อบต.0.45 บาท เป็นเงิน 91,962 บาท
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้ เน่ืองจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลง
ระหว่างปี เน่ืองจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
กลางวันตามจ านวนเด็กจริง หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลด ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562
(หมายเหตุ : เศษสตางค์ปัดเป็นหน่ึง)
วัสดุการศึกษา
จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 495,000         บาท
บ้านห้วยหินฝน หมู่ท่ี 8
 - แผ่นพ้ืน ท าจากฟองน้ าหุ้ม PVC จ านวน 4 แผ่น
 - ทางเดิน ท าจากแผ่นฟองน้ าหุ้มพีวีซี จ านวน 1 ชุด
 - สะพานทางเดิน ท าจากตาข่าย จ านวน 1 ชุด
 - สไลเดอร์เด่ียว ท าจากพลาสติกโพลีเอทีลีนทนแดดทนฝน จ านวน 2 ชุด
 - ท่อโค้งท าจาก ท าจากพลาสติกโพลีเอทีลีนทนแดดทนฝน จ านวน 1 ชุด
 - บันไดพลาสติก 3 ข้ัน ท าจากฟองน้ าอัดหุ้ม พีวีซี จ านวน 1 ชุด
 - ลูกบอลพลาสติก จ านวน 6,000 ลูก
 - แป้นบาส จ านวน 1 ชุด
 - บันได 2 ข้ัน ท าจากฟองน้ าอัดหุ้ม พีวีซี จ านวน 1 ชุด
 - ผนังก้ัน พร้อมหน้าต่างท าจากไม้หุ้ม พีวีซี จ านวน  1 ชุด
 - ฟองน้ าหุ้มเสา จ านวน 1 ชุด
 - ท่ีต่อยเมามวย ท าจากฟองน้ าหุ้ม พีวีซี จ านวน 1 ชุด
 - เบาะนุ่มน่ิมตัวเลข ท าจากฟองน้ าหุ้ม พีวีซี จ านวน 1 ชุด
 - แทมโบรีน จ านวน 1 ชุด
 - แผงก้ันฝึกกล้ามเน้ือมือ จ านวน 1 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
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ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
งบเงินอุดหนุน รวม 3,128,000      บาท
งบอุดหนุน รวม 3,128,000      บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลวังทอง จ านวน 3,048,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพฐ.) 
สนับสนุนนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 762 คน อัตราคนละ 20 บาท 
เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 3,048,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้ 
เน่ืองจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี เน่ืองจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก 
การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท.
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 
เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
(ฉบับท่ี 2)
หมายเหตุ: จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ของโรงเรียนในเขตต าบลวังทอง 
ตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง 

(2) อุดหนุนกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เร่ือง  
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เร่ือง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551
(ฉบับท่ี 2) (แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี 5 หน้า 83)
(3) อุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 30,000          บาท
รักการออกก าลังกาย 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนรักการออก ก าลังกาย  
ให้แก่โรงเรียนในเขตต าบลวังทอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
 ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 )
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,233,249      บาท
  งบบุคลากร รวม 976,549         บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 976,549         บาท
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 382,160         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ดังน้ี  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   จ านวน 1 อัตรา                                                        
2. นักวิชาการสาธารณสุข                            จ านวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
3) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
3) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 528,389         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 3 ต าแหน่ง ได้แก่
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล   จ านวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถขยะ             จ านวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
3) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง

แผนงานสาธารณสุข
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ส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
3) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  งบด าเนินงาน รวม 996,000         บาท
     ค่าตอบแทน รวม 107,000         บาท
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 20,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557
เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
5) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เร่ืองประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558
6) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว 0803 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 งลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
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     ค่าเช่าบ้าน จ านวน 62,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  
- เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

     ค่าใช้สอย รวม 450,000         บาท
 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 200,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ อ่ืน ๆ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 2556
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0817.5/ว 2072 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565
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     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

ค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 698 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.3/ว 1499 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1187 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ในการฝึกอบรม ซ่ึงด าเนินการเองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
โครงการวังทอง บ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวังทอง บ้านสวย เมืองสุข คลองใสสะอาด 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าป้ายโคงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4206 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2054 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 860 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 129 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 ล าดับท่ี 1
โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินไทยรักษ์โลก (อถล.รักษ์โลก) จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินไทยรักษ์โลก (อถล.รักษ์โลก) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4206 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2054 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 860 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 129 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 ล าดับท่ี 3
โครงการ Big Cleaning Day จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning Day
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557



141
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4206 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2054 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 860 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 129 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 ล าดับท่ี 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7
 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 ล าดับท่ี 3
โครงการบริหารจัดการขยะท่ีต้นทางแบบมีส่วนร่วม จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะท่ีต้นทางแบบมีส่วนร่วม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 698 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.3/ว 1499 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1187 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 ล าดับท่ี 5
โครงการป้องกันและควบคุมโรค (Covid-19) จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2120 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1433 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2787 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 ล าดับท่ี 2
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 ล าดับท่ี 3
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง หรือทรัพย์สิน อ่ืน ๆ  
เช่น รถบรรทุกขยะ เคร่ืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556
เร่ือง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท.
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าวัสดุ รวม 439,000         บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่นเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ นาฬิกาต้ังหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด
ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ
หรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม   กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติกน้ าร้อน   กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง น้ ายาถูพ้ืน  น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
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ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
ประเภทวัสดุคงทน ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี 
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

     วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
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ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ ยาง ล้อ แบตเตอร่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 234,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดังน้ี
- ค่าจัดซ้ือสารเคมีก าจัดยุงลายและแมลง ส าหรับใช้ฉีดพ่นยุงลาย           จ านวน 54,000           บาท
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคท่ีมียุงและแมลงเป็นพาหะ ขนาด บรรจุ 1 ลิตร ๆ 1,500 บาท 
จ านวน 36 ลิตร
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ค่าจัดซ้ือทรายเคลือบสาร ส าหรับใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 20 ถัง ราคาไม่เกินถังละ 3,500 บาท 
(25 กก./ถัง)  จ านวน 70,000           บาท
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
จ านวน 3,000 ตัว ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท จ านวน 90,000           บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
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เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562
- ค่าจัดซ้ือน้ ายาดับกล่ิน ฆ่าเช้ือ ฯลฯ จ านวน 20,000           บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทต่างๆ ดังน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ ฯลฯ
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) 
เมาส์ เมมโมร่ีชิป  (RAM ) คัดซีฟิดเดอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล้องและ
ฟีล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
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ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก รองเท้าบูท ชุดป้องกันสารเคมี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

     งบลงทุน รวม 700              บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 700              บาท

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 700              บาท
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท
เพ่ือใช้ส าหรับการลงทะเบียนโปรงแกรมต่าง ๆ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts B370
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย G373
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 4222 ลงวันท่ี 26 ธันาวาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 0879 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)
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       เงินอุดหนุน รวม 260,000         บาท

เงินอุดหนุน รวม 260,000         บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ จ านวน 260,000         บาท
พระราชด าหริ ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนท่ัวไปส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีต าบลวังทอง หมู่บ้านละ 20,000 บาท จ านวน 13 หมู่บ้าน 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 20,000           บาท
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จ านวน 20,000           บาท
ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่บ้านห้วยร่วม หมู่ท่ี 2 
-โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จ านวน 20,000           บาท
ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี 3
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 20,000           บาท
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านวังใหญ่ หมู่ท่ี 4
-โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จ านวน 20,000           บาท
หมู่บ้านหนองตะเคียน หมู่ท่ี 5
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 20,000           บาท
สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านซับชมภู หมู่ท่ี 6
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 20,000           บาท
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 20,000           บาท
สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ท่ี 8
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 20,000           บาท
สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเนินทราย หมู่ท่ี 9
-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 20,000           บาท
สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 20,000           บาท
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11
-โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จ านวน 20,000           บาท
ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านน้ าตกนางค า หมู่ท่ี 12
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 20,000           บาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านซับใหญ่ หมู่ท่ี 13 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2563
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 ล าดับท่ี 1



149

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 874,475         บาท
  งบบุคลากร รวม 533,175         บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 533,175         บาท
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 143,600         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี  1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน   
 เป็นเงิน 393,600 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 1 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  1  ต าแหน่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน  12  เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 323,215         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  อัตรา   
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จ านวน  2  ต าแหน่ง
เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2542  หมวด 3 
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มาตรา  (25) (26)

     เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,360          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างภารกิจ  2  อัตรา 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จ านวน  2  ต าแหน่ง
เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2542  หมวด 3 การบริหารงานบุคคลในองค์การ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มาตรา  (25) (26)

  งบด าเนินงาน รวม 332,000         บาท
     ค่าตอบแทน รวม 102,000         บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน
2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีจะได้รับ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

     ค่าใช้สอย รวม 185,000         บาท
     รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในภารกิจ 
และตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลในการฝึกอบรม
ซ่ึงด าเนินการเองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
โครงการสตรีจิตอาสารักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน 5,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/3 757 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7508 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0935 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.7/ว 1687 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 3526 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2526
โครงการส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบ  ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/3 757 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7508 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0935 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.7/ว 1687 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 3526 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2526
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาเด็กและเยาวชนต าบลวังทอง จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาเด็กและเยาวชนต าบลวังทอง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ  ดังน้ี
พระราชบัญญัติส่งเสิรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.5/ว 4676 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560
(แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 ล าดับท่ี 16)
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 20,000          บาท
ในเขตต าบลวังทอง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตต าบลวังทอง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังน้ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
ระเบีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/3 757 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/3 757 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว จ านวน 20,000          บาท
ผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้
เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
การให้ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมท้ังการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชน มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังน้ี
ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของเงค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้
และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0935 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.7/ว 1687 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา                           
ท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี
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(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     ค่าวัสดุ รวม 45,000          บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังน้ี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี
หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้านช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 
ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไป     
ในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  
น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุคอมพวเตอร์ จ านวน 15,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
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หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไป  
ในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ   
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือส่ังการ  ดังน้ี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

     งบลงทุน รวม 9,300            บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,300            บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติตต้ังถังหมึกพิมพ์) จ านวน 4,300            บาท
(ink Tank Printer)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติตต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ  4,300 บาท
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติตต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)   
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Leger c]tCustom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA จ านวน   5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  จ านวน 2 เค่ือง
เคร่ืองละ 2,500  บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480  Watts)
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563)
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,257,722      บาท
  งบบุคลากร รวม 1,442,322      บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 1,442,322      บาท
     เงินเดือนพนักงาน จ านวน 510,186         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังน้ี  
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง
2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้กับ
ผู้อ านวยการกองช่าง
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เช่นค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน 2  อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1) นายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
2) เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  อัตรา
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 776,436         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  4  อัตรา  
พนักงานจ้างท่ัวไป 1 อัตรา จ านวน  12  เดือน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

แผนงานเคหะและชุมชน
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โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังน้ี
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จ านวน  1  ต าแหน่ง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ)  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5) พนักงานจ้างท่ัวไป (คนงานท่ัวไปกองช่าง)  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

     เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 65,700          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างภารกิจ 4  อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 1 อัตรา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
2) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับค่าครองชีพช่ัวคราว พ.ศ. 2558

  งบด าเนินงาน รวม 732,000         บาท
     ค่าตอบแทน รวม 202,000         บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2564
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง 
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557
  3) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เร่ืองก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558
  4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน
2. ตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
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 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
  1) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ หน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559
 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบ้ียประชุมให้กับคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
ซ่ึงได้รับแต่งต้ังตามบทบัญญัติกฎหมายและมีสิทธ์ิรับเบ้ียประชุม
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธ์ิได้รับเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2862 ลงวันท่ี 12
ตุลาคม 2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
และผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯ 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2535
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 159
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

     ค่าใช้สอย รวม 260,000         บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000         บาท
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่นรายการดังต่อไปน้ี
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน
2. ค่าธรรมเนียม
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
4. ค่าติดต้ังไฟฟ้า
5. ค่าติดต้ังประปา
6. ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2535
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี
20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอยและค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆจ านวน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียบในการฝึกอบรม จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียบในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลในการฝึกอบรม
ซ่ึงด าเนินการเองหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังทองเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
ค่าวัสดุ รวม 270,000         บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีส านักงาน ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร 
เคร่ืองเย็บกระดาษ โต๊ะท างาน ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน ลวดเย็บกระดาษ สมุด
ซองเอกสาร แฟ้ม คลิบ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง ดังต่อไปน้ี
เช่น เทปวัดระยะ หมวกนิรภัย สังกะสี กระเบ้ือง ปูน ไม้ต่างๆ
ตะปู เหล็กเส้น สว่าน ค้อน คีม ชะแลง จอบ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เคร่ืองคอร่ิง
ล้อวัดระยะทาง  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก น้ ามันทาไม้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปล๊ัก ฟิวส์ หลอดไฟ หมวกนิรภัย
เคร่ืองมืองานไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้า ชุดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียงต่างๆ ในส านักงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภท วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ประเภท วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบ้ิล ฯลฯ
ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
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    งบลงทุน รวม 83,400          บาท
     ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,400          บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 9,000            บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 1 ตัว ระดับปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ,ช านาญงาน,อาวุโส,ช านาญการ
-โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- ขนาดไม่ต่ ากว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 150 x 80 x 74 ซม.
-แผ่นหน้าโต๊ะ (Top) ท าจากไม้ Partical Board หรือ MDF
หรือดีกว่า ปิดผิวด้วย Malamine หรือ HPL หรือเคลือบผิว
ด้วยแล็คเกอร์
-มีล้ินชักด้านข้างและกุญแจล็อก
-พร้อมเก้าอ้ี
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ มกราคม 2561
จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง จ านวน 3 ตัว จ านวน 8,400            บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง  
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 2,800 บาท  
ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ช านาญงาน,อาวุโส,ช านาญการ
- โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
-เบาะน่ังและพนังพิงสูงบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียมหรือผ้าฝ้าย
-ปรับระดับสูง-ต่ าได้ โดยใช้โช้คแก๊สหรือไฮโดรลิค
-มีท่ีท้าวแขน
- มีล้อเล่ือน 5 ล้อ
-ขาเหล็กชุบโครเมียม
จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงานกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 700              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 -สามารถอ่านและเขียนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts
 1.8 Vlots ได้เป็นอย่างน้อย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563
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จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน ประมวลผล จ านวน 46,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
 เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
 -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
      1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้ หน่วยความจ า  
แยกจากหน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
      2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network
แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน 15,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network
จ านวน 1 เคร่ืองราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
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 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300            บาท
(Ink Tank Printer) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,923,300      บาท
งบลงทุน รวม 1,923,300      บาท
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 868,000         บาท
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซ้ือกล้อง CCTV พร้อมติดต้ัง  จ านวน  7  จุด  จ านวน 434,000         บาท
ในเขตพ้ืนท่ี บ้านนาระยะ  หมู่ท่ี 1
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้อง CCTV พร้อมติดต้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     1.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา  ความปลอดภัยท่ัวไป   ราคา  32,000  บาท  จ านวน  7  ตัว
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง 
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า  
0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
 และสามารถท างาน ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
 ในช่องเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน 
IP66 หรือดีกว่า
 - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ 
เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 
 'ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
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 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562)
 1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
ราคา 61,000 เพ่ือติดต้ังภายในหมู่บ้าน บ้านนาระยะ  หมู่ท่ี 1 จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network video interface forum)
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" ,SMTP, "NTP หรือ SNTP" ,SNMP,RTSP 
ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (surveillance hard disk) ชนิด SATA 
ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี software development kit (SDK) หรือ application programming interface (API) 
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562)
1.3.เคร่ืองควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA /600 W เคร่ืองละ 5,800 บาท
1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง เคร่ืองละ 8,300 บาท
1.5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) เคร่ืองละ 5,400 บาท
1.6 สายสัญญาณใยแก้วน าแสง ขนาด 1 Core 1,500 เมตร จ านวน 4 ม้วน ม้วนละ 4,980 บาท
1.7สายสัญญาณแบบแกนร าทองแดง UTP-CAT 5E ชนิดภายนอกแบบมีสลิง จ านวน1,200 เมตร เมตรละ 25 บาท
1.8 ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ ตู้ละ 2,600 บาท
1.9 ตู้ Rack แบบแขวนผนัง ขนาด 19 น้ิว (9u) พร้อมอุปกรณ์ ชุดละ 3,100 บาท
1.10 ค่าด าเนินการติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ 
1.11 จอภาพ LED TV ขนาด 55 น้ิว  พร้อมท่ีแขวน  เคร่ืองละ 18,200 บาท (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565)
โครงการจัดซ้ือกล้อง CCTV พร้อมติดต้ัง  จ านวน  7  จุด  จ านวน 434,000         บาท
ในเขตพ้ืนท่ี บ้านปรางค์มะค่า   หมู่ท่ี 3 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้อง CCTV พร้อมติดต้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี
2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับ
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ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  ราคา  32,000  บาท  จ านวน  7  ตัว
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง 
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 
 LUX  ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ
ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 
หรือดีกว่า
 - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ 
เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 
 ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562)
    2.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
ราคา 61,000 เพ่ือติดต้ังภายในหมู่บ้าน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open network video interface forum)
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" ,SMTP, "NTP หรือ SNTP" ,SNMP,RTSP 
ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (surveillance hard disk) ชนิด SATA 
ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี software development kit (SDK) หรือ application programming interface (API) 
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
 ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562)
2.3.เคร่ืองควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA /600 W เคร่ืองละ 5,800 บาท
2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง เคร่ืองละ 8,300 บาท
2.5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) เคร่ืองละ 5,400 บาท
2.6 สายสัญญาณใยแก้วน าแสง ขนาด 1 Core 1,500 เมตร จ านวน 4 ม้วน ม้วนละ 4,980 บาท
2.7สายสัญญาณแบบแกนร าทองแดง UTP-CAT 5E ชนิดภายนอกแบบมีสลิง จ านวน1,200 เมตร เมตรละ 25 บาท
2.8 ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ ตู้ละ 2,600 บาท  จ านวน  1  ตู้
2.9 ตู้ Rack แบบแขวนผนัง ขนาด 19 น้ิว (9u) พร้อมอุปกรณ์ ชุดละ 3,100 บาท จ านวน 1 ชุด
2.10 ค่าด าเนินการติดต้ังพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ระบบ 
2.11 จอภาพ LED TV ขนาด 55 น้ิว  พร้อมท่ีแขวน  เคร่ืองละ 18,200 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 

ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,055,300      บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าร์เซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
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     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 18,900          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยร่วม  หมู่ท่ี 2 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยร่วม  หมู่ท่ี 2 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านปรางค์มะค่า  หมู่ท่ี 3
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าร์เซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านปรางค์มะค่า  หมู่ท่ี 3
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านวังใหญ่  หมู่ท่ี 4
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าร์เซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านวังใหญ่  หมู่ท่ี 4
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
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ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านหนองตะเคียน  หมู่ท่ี 5
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านหนองตะเคียน  หมู่ท่ี 5
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านซับชมภู  หมู่ท่ี 6
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านซับชมภู  หมู่ท่ี 6
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านนาทุ่งใหญ่  หมู่ท่ี 7
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านนาทุ่งใหญ่  หมู่ท่ี 7
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
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     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยหินฝน  หมู่ท่ี 8 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านห้วยหินฝน  หมู่ท่ี 8 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม้อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านเนินทราย  หมู่ท่ี 9
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านเนินทราย  หมู่ท่ี 9
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
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     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านน้ าตกนางค า หมู่ท่ี 12
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
     - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 37,800          บาท
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านซับใหญ่  หมู่ท่ี 13
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์ อุปกรณ์ 1 ชุด จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง บ้านซับใหญ่  หมู่ท่ี 13
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
     - โคมไฟฟ้าล่าเซลล์ 8 ช่อง LED 400  w แสงสีขาว สว่างท้ังคืน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน 
โคมไฟติดผนังไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight Led ไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟ Led โซล่าเซล 
Solar Cell พร้อมรีโมทสปอร์ตไลท์ SOLAR LIGH จ านวน  2  ชุด
     - เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุปกัลป์วาไนท์เพ่ือป้องกันสนิม มีช่องส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ 
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ท่ีโคนเสา แผ่นฐานล่างกว้าง 300x250x25 ซม. เสาสูง 1.5"x5.60 เมตร  จ านวน 2  ต้น
     - ตอม่อฐานเสาไฟ 300x750x800 มม. ระยะห่างรูน็อต 25 ซม.  จ านวน  2  ท่อน
  - ชุดก่ิงโคมไฟถนน 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พร้อมขาจับยึดก่ิงโคมครบชุด  จ านวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณ จ านวน 112,800         บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 3 ศูนย์
(กองการศึกษา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ท้ัง 3 ศูนย์ ซ่ึงประกอบไปด้วย ศพด.บ้านนาระยะ ม.1 
ศพด.บ้านห้วยหินฝน ม.8 และ ศพด.บ้านปรางค์มะค่า ม.3 โดยติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 400 วัตต์ พร้อมชุดขาเหล็กยึด ขนาด 150 ซม.ราคาชุดละ 4,700 บาท จ านวน 24 ชุด
ติดต้ังภายในศูนย์ๆละ 8 ชุด จ านวน3 ศูนย์
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
โครงการจัดซ้ือชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 470,000         บาท
ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดต้ังในเขตพ้ืนท่ีต าบลวังทอง จ านวน ๑๐๐ ชุด
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ 
ขนาด 400 วัตต์  พร้อมชุดขาเหล็กยึดเสาไฟฟ้าขนาด 2 น้ิว ยาว 150 ซม.
พร้อมอุปกรณ์1 ชุด จ านวน 100 จุด พร้อมติดต้ัง
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 - โคมไฟถนน43x33x6.5ซม.
 - ก าลังไฟ 400 วัตต์ ใช้งาน 12-14 ซม
 - แบตเตอร์รี 3.2v25,000 MAH
 - น้ าหนัก 4.6 กิโลกรัม
 - จ านวนหลอดไฟ 119 ดวง 400 w แสงสีขาว
 - ความสว่าง 4,500 - 5,000 ลูเมนต์
 - พ้ืนท่ีส่องสว่าง 270 ตรม.
 - ระยะชาร์จไฟ 6-8 ซม
 - ชุดขาเหล็กยึดเสาไฟฟ้า ขนาด 2 น้ิว ยาว 150 ชม.พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ) 
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รวม 3,643,100      บาท
งบลงทุน

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,643,100      บาท
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 3,493,100      บาท

โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 1 จ านวน 70,800          บาท
บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 1 บ้านนาระยะ หมู่ท่ี 1
โดยเกรดดินเดิมแล้วบดอัดแน่น ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 900  เมตร มีปริมาณพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนน จ านวน 85,000          บาท
บ้านห้วยร่วม หมู่ท่ี 2
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วยร่วม หมู่ท่ี 2
ระยะทาง 41.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ-2-201และแบบเลขท่ี ทถ-2-202
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ าตกซับไม้แดง จ านวน 311,600         บาท
บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี 3
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ าตกซับไม้แดง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี 3
โดยร้ือคันทางเดิมแล้วลงหินคลุกบดอัดแน่น ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)
โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้น จ านวน 486,000         บาท
บ้านวังใหญ่ หมู่ท่ี 4
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยการขุดลอกหน้าฝายน้ าล้น บ้านวังใหญ่ หมู่ท่ี 4
โดยขนาดขุดลอก ความกว้าง 45 เมตร ความยาว 75 เมตร ความลึก 3.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 11,812.5 ลบ.ม.พร้อมขนวัสดุระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)
โครงการขุดเปิดทางน้ าคลองล าบัวทอง จ านวน 40,400          บาท
บ้านหนองตะเคียน หมู่ท่ี 5
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเปิดทางน้ าคลองล าบัวทอง บ้านหนองตะเคียน
โดยขนาดขุดลอก ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 80 เมตร ความลึก 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 1,200 ลบ.ม. (คลองลึกเดิม 0.50 เมตร)(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง จ านวน 311,600         บาท
โรงเรียนบ้านซับชมภู สายบ้านนายณรงค์-นายสมพอ หมู่ท่ี6 บ้านซับชมภู
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง โรงเรียนบ้านซับชมภู สายบ้านนายณรงค์
 - นายสมพอ ระยะทาง145 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา0.15 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 2-3 จ านวน 239,700         บาท
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 2 - 3 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7
โดยยกระดับถนนดิน ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 400 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร มีปริมาตรคิวดิน 
ไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ความยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x0.80 เมตร จ านวน 2 จุด  
จุดละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าภักดีชุมพล จ านวน 220,000         บาท
บ้านห้วยหินฝน หมู่ท่ี 8
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าภักดีชุมพล บ้านห้วยหินฝน 
หมู่ท่ี 8 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร  ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเนินทราย จ านวน 80,000          บาท
บ้านเนินทราย หมู่ท่ี 9
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเนินทราย บ้านเนินทราย หมู่ท่ี 9
โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565)
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง จ านวน 230,000         บาท
ชย.ถ. 113-03 สายหลักหินดาด - ผาทอง    บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ. 113-03 
สายหลักหินดาด - ผาทอง  บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 
200 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565)
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง จ านวน 180,000         บาท
ชย.ถ. 113-08 ซอยมงคล บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ชย.ถ. 113-08ซอยมงคล 
บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 40,000          บาท
สายหลักผาทอง - หินดาด บ้านผาทอง หมู่ท่ี 11
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักผาทอง - หินดาด บ้านผาทอง 
หมู่ท่ี 11 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร ทรายรอง 0.05 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
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โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ าตก-ล าสนธิ จ านวน 85,000          บาท
บ้านน้ าตกนางค า หมู่ท่ี 12
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายน้ าตก-ล าสนธิ บ้านน้ าตกนางค า หมู่ท่ี 12
โดยร้ือทางเดิม แล้วลงลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 473 เมตร ความสูงเฉล่ีย 0.10 เมตร
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 189.2 ลบ.ม.
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก-หน่วยอนุรักษ์ จ านวน 270,000         บาท
บ้านซับใหญ่ หมู่ท่ี 13
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก - หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ 
หมู่ท่ี 13 โดยก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร  ลูกรังหนา 0.10 เมตรทรายรอง 0.05 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 424,000         บาท
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 4 จุด 
จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ความยาว88 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 7 เมตร ความยาว 35 เมตร ความหนา 0.10 เมตร
จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 13 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
จุดท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 11 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารส านักงานอบต.วังทอง
โดยก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ข้างอบต.วังทอง(จ านวน  2  จุด) จ านวน 419,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ข้างอบต.วังทอง(จ านวน  2  จุด) 
จุดท่ี 1 ขนาดลานกว้าง  15  เมตร  ความยาว  28 เมตร  ความหนา  0.15  เมตร
จุดท่ี 2 ขนาดลานกว้าง  13  เมตร  ความยาว  28  เมตร  ความหนา  0.15  เมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
     ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ จ านวน 100,000         บาท
    บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง (ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2) กฎกระทรวง การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริหารงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
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ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รวม 50,000          บาท

ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จ านวน 50,000          บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) เน่ืองจากในการท าสัญญาจ้าง
ก่อสร้างจะมีสัญญาท่ีต้องก าหนดเง่ืนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561
เร่ือง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 160,000         บาท
     งบด าเนินงาน รวม 100,000         บาท
       ค่าใช้สอย รวม 100,000         บาท
       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2564
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน เช่น   
เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 
ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา 
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง 
เหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

     งบเงินอุดหนุน รวม 60,000          บาท
       เงินอุดหนุน รวม 60,000          บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 10,000          บาท
เพ่ืออุดหนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ล าดับท่ี 1)
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ีj 7 พ.ศ. 2562
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอภักดีขุมพล จ านวน 50,000          บาท
เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน2561-2565)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รวม 310,000         บาท

  งบด าเนินงาน รวม 260,000         บาท
   ค่าใช้สอย รวม 260,000         บาท
 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

     โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆของทางราชการ รวม 200,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆของ
ทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การจัดงาน เคร่ืองเสียง เต้นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานท่ี เงินรางวัล
ท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าธงพระฉายาลักษณ์
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับ 
การจัดงานฯลฯ  เช่น
1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ จ านวน 50,000           บาท
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28  กรกฎาคม  
2.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ านวน 50,000           บาท
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุยเดช
(ในหลวงรัชกาลท่ี 9) 12 สิงหาคม
3.โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ จ านวน 50,000           บาท
(รัชกาลท่ี 10)  3 มิถุนายน
4.โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม วันชาติ  วันดินโลก จ านวน 50,000           บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของอปท. พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี   2    หน้า 98  )
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง
ต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2564 จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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 งบเงินอุดหนุน รวม 50,000          บาท
 เงินอุดหนุน รวม 50,000          บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการอ าเภอภักดีชุมพล เพ่ือสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ถวายทองเจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
 ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000         บาท
งบด าเนินงาน รวม 130,000         บาท
       ค่าใช้สอย รวม 100,000         บาท
 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 1 หน้า33)
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส าหรับหมู่บ้านในต าบลวังทอง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
  ค่าวัสดุ รวม 30,000          บาท
วัสดุกีฬา จ านวน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา แก่หมู่บ้านในเขตต าบลวังทอง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี 181
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  )
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 626,200         บาท
  งบบุคลากร รวม 196,200         บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 196,200         บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 196,200         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังน้ี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

  งบด าเนินงาน รวม 420,000         บาท
     ค่าใช้สอย รวม 350,000         บาท
     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 30,000          บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี  ค่าติดต้ังไฟฟ้า
ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ  
ณ  ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนาดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

แผนงานการเกษตร
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ซ่ึงด าเนินการเอง
หรือส่วนราชอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์กร จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย จัดท าเว็บไซส์ ส่ือต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์
องค์กร ฯลฯ
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครงการรักษ์น้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดินต าบลวังทอง จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรักษ์น้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดินต าบลวังทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไป
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี  2  หน้า  30  )
โครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลวังทอง จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
ต าบลวังทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 30,000          บาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.วังทอง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
อบต.วังทองโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี  6  หน้า  30  )
โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
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ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ                     จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกีรติ 
เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย เก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสา
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7พ.ศ.2562
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี  5  หน้า  30 )
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถ่ิน  จ านวน 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพร
ในท้องถ่ิน ต าบลวังทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้และตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึดอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครงการเล้ียงไก่ไข่ไอโอดีน จ านวน 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเล้ียงไก่ไข่ไอโอดีน ในท้องถ่ินต าบลวังทอง
ค่าวัสดุในการท าโรงเรือน ค่าอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562
2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอร์ และทัพย์อ่ืนๆ ฯลฯ
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัตอ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ จ านวน 70,000          บาท
     วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่นเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เคร่ืองเย็บกระดาษ นาฬิกาต้ังหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ินท์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด
ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ
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หรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

    วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆท่ีจ าเปนต้องใช้ในงานการเกษตร
เช่นปุ๋ย จอบ พล่ัว วัสดุเพาะช า ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการเกษตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ
3) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทต่างๆ ดังน้ี
ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ

งบลงทุน รวม 10,000          บาท
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000          บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จ านวน 10,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด
Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  (หน้า 17 ล าดับท่ี 47)  ประกาศณวันท่ี 12 พฤษภาคม 2562
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  งานงบกลาง รวม 20,786,985     บาท
     งบกลาง รวม 20,786,985     บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 350,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
และคลอดบุตรฯลฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ค่าจ้างช่ัวคราว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน
หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสพอันตราย เจ็บป่วย
ตาย สูญหายอันเน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2ของค่าจ้างท้ังปี
(มกราคม-ธันวาคม)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี2 พ.ศ.2561
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท.0808.2/ว4172 เร่ืองการต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลงวันท่ี
24 ธันวาคม  2561
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,360,000     บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุ รายละเอียดดังน้ี
1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 จ านวน 1,000 รายๆ ละ 600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 7,200,000 บาท
2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 จ านวน 400 รายๆ ละ 700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 3,360,000 บาท
3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 จ านวน 160 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,536,000 บาท
4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีข้ึนไป  จ านวน 22 รายๆ ละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 264,000 บาท
ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือน ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพราะจ านวนผู้สูงอายุ
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต 
มติคณะรัฐมนตรีได้เพ่ิมหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ดังน้ัน จ านวนเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย
ท่ีต้ังไว้ดังกล่าว  จึงสามารถถัวเฉล่ียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดงบประมาณ ไม่จ าเป็น
ต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ให้จ่ายได้ตามจ านวนผู้มีสิทธิตามท่ีระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการก าหนด
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

แผนงานงบกลาง
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.6/ว 1174
ลงวันท่ี 14 เมษาคม 2563
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553
เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 6,720,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง
จ านวน 700  รายๆ ละ  800  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 6,720,000 บาท
ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือน ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพราะจ านวน
ผู้พิการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ
เสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีได้เพ่ิมหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ดังน้ัน จ านวนเงิน
ดังกล่าว  จึงสามารถถัวเฉล่ียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดงบประมาณ ไม่จ าเป็น
ต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ให้จ่ายได้ตามจ านวนผู้มีสิทธิตามท่ีระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการก าหนด
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วยท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 2032 
ลงวันท่ี 3  เมษายน 2563
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.6/ว 1174
ลงวันท่ี 14 เมษาคม 2563
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
จ านวน 15 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  90,000  บาท
ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือน ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพราะจ านวน
ผู้ป่วยเอดส์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีได้เพ่ิมหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ดังน้ัน จ านวนเงิน



190
งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีต้ังไว้ดังกล่าว  จึงสามารถถัวเฉล่ียจ่ายกันได้ และหากมีการโอนเพ่ิม
หรือโอนลดงบประมาณ ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ให้จ่ายได้ตามจ านวนผู้มีสิทธิ
ตามท่ีระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการก าหนด
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
ตามท่ีระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการก าหนด
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
ส ารองจ่าย จ านวน 500,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็น
หรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยน าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560

     รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวังทอง จ านวน 120,300         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวังทอง(สมทบเงินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของเงินท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณของ อปท. เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561
ค่าใช้จ่ายการจราจร จ านวน 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจราจรท่ีประชาชนได้รับ
ประโยชน์(อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ท่ี มท 0313.4/ว 3203
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 )
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 226,500         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)  ต้ังจ่าย
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนและต้องน าส่งเงินให้กับ
กองทุนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยส่งเงินสมทบเป็นจ านวนเต็มบาท  ปรากฏใน

เงินช่วยพิเศษ
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แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณของ อปท. เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 3466 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 360,185         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561



















  

































































































































เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา                           
















































































































































































































































































































