
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ

อําเภอ พยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,949,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,563,520 บาท

งบบุคลากร รวม 6,124,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือนเป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงาน
ปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงิน
คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  20
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,728,000  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานัก
งานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,380,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,365,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  7  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง)  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับตน)   จํานวน  1  อัตรา
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
(5) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
(6) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(7) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง)  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับตน)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานัก
งานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 734,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  อัตรา  
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  อัตรา
(5) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1  อัตรา
(6) พนักงานจางทั่วไป  (ภารโรง)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  6
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  อัตรา  
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  อัตรา
(5) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1  อัตรา
(6) พนักงานจางทั่วไป  (ภารโรง)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงาน
ทองถิ่น  ระดับกลาง)  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได  (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  เป็นตน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจางพัฒนา
ปรับปรุงระบบเว็บไซตของ    อบต. เชน คาเชาพื้นที่หรือคาใช
จายอื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่  8  หนา  103  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  10,000  บาท ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ  1
 %  ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผูอุทิศให  ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณ
การไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  โดย
คํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและใหใชหลักฐานการจายเงิน
ตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงิน
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โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผู
บริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ให
เบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการ
จาย  จํานวน  5,000  บาท  ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตาม
หนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  5,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตาง  ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่  1  หนา  101 
 ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้งหรือสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเสือ  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งใหความรวม
มือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3675  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2561
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เชน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการดําเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  การจัดกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธเชิญชวน  หรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง ๆ การสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่   คาใชจายในพิธี  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว3028
  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  106  ลําดับที่  17  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงาน
ปลัด)
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โครงการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561
ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่  4  หนา 102  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อสรางความปรองดอง
สมานฉันท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท เชน การจัด
กิจกรรมกีฬานันทนาการ  เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษา
ไว  ซึ่งชาติ  ศาสนาและพระมาหกษัตริย  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต
ใจของประชาชนชาวไทย  และการจัดฝึกอบรม  ประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจ  เพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวม
กันอยางสมานฉันท  โดยการเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่   คาใชจายในพิธี  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  104  ลําดับที่  9  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงาน
ปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  
และผูสังเกตการณ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ผูสังเกตการณ  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 101  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงาน
ปลัด)
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โครงการสงเสริมการสรางระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการสราง
ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 105  ลําดับที่  14  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงาน
ปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 444,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารชนิด  2  บานเปิด จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด  2  บานเปิด  จํานวน  2
  หลัง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นตูเหล็กพนอบสีชนิดบานเปิด  แบบ  2  ประตู  มีระบบล็อค
อิสระพรอมมือจับ
-ตูทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  0.6  มิลลิเมตร  มีขนาด  กวางx
ลึกxสูง  ไมนอยกวา  90x45x180  เซนติเมตร
-มีบานประตูเปิดปิด  เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส  จํานวน  2
  บาน  ทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  0.5  มิลลิเมตร  พรอมมือ
จับ
-กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู
-ชั้นวางเอกสาร  หนังสือ  ไมนอยกวา  3  ชั้น  ทําดวยเหล็กพน
อบสี  สามารถปรับระดับไดตามความตองการ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)
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เต็นทผาใบทรงโคง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทผาใบทรงโคง  จํานวน  4  หลัง  มี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดกวางxยาวxสูง  ไมนอยกวา  4x12x2.5  เมตร
- โครงสรางผลิตจากเหล็กกัลวาไนซกันสนิม  ขนาดไมนอยกวา  1
  นิ้ว  2  หุน 
- ผาเต็นท  เป็นผาใบชนิด  PE  หนาไมนอยกวา  0.4  มิลลิเมตร
- ออกแบบใหงายตอการประกอบและแข็งแรง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า  จํานวน  1
  อัน  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีขนาดเสนแทยงมุม  ขนาด  150  นิ้ว  หรือ  96 x 120
  นิ้ว  หรือ  108 x 108  นิ้ว  หรือ  93 x 124  นิ่้ว  หรือ  8 x 10
  ฟุต  หรือ  9 x 9  ฟุต
- จอมวนเก็บกลองได  บังคับจอขึ้น-ลง-หยุด  ดวยสวิซต  หรือ
รีโมทคอนโทรล  ใชไฟฟ้า AC 220  โวลต 50 เฮิรตซ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ถังหรือคูลเลอรตมน้ําไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังหรือคูลเลอรตมน้ําไฟฟ้า  จํานวน  2
  เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดความจุไมนอยกวา  18  ลิตร
- ผลิตจากแสตนเลส  มีวัสดุป้องกันความรอนจากตัวถังและรักษา
อุณหภูมิของน้ํารอนภายในถัง
- มีระบบตมน้ําอัตโนมัติและสามารถใชกับไฟบานได
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผลแบบที่้  1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 1  (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
- แตละเครื่องมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและ
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คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  2.8 
 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ(Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink  Tank  
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน  ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก(Ink Tank Printer)  จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมไมนอยกวา  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมรางขาวดําสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอย
กวา  20  หนาตอนาที  (ppm)  หรือ  8.8  ภาพตอนาที  (ipm)
- มีความเร็วในการพิมรางสีสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  10
  หนาตอนาที  (ppm)  หรือ  5  ภาพตอนาที  (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
- สามารถใชไดกับ A4,  Letter,  Legal  และ  Custom
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 231,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเสือ ตามแบบที่  อบต. กําหนด ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
-คาปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเสือ  ขนาดกวาง  20  เมตร  ยาว  27.50  เมตร ตามแบบ
ที่  อบต.กําหนด (รายละเอียดและจุดเริ่มตนโครงการ-จุดสิ้นสุด
โครงการตาม แบบที่ อบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565
)  หนาที่  102  ลําดับที่  5 
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โครงการกอสรางรั้วสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ จํานวน 61,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลอมรั้วลวดหนามสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเสือ ตามแบบที่  อบต. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้
-คาลอมรั้วลวดหนาม เสาปูนสําเร็จรูป ความยาวรวม  280
 เมตร ตามแบบที่  อบต.กําหนด (รายละเอียดและจุดเริ่มตน
โครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 -
 2565)  หนาที่  103  ลําดับที่  6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เสือ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเสือ ตามแบบ อบต. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
-คาถมดิน  ขนาดกวาง  15  เมตร  ยาว  20  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.40  เมตร 
 หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา  120  ลูกบาศกเมตร  ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด
-คาลงหินคลุก  ขนาดกวาง  24  เมตร  ยาว  73  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.06  เมตร  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  105.12
  ลูกบาศกเมตร  ตามแบบที่ อบต.กําหนด  (รายละเอียดและจุด
เริ่มตนโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.กําหนด) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565)  หนาที่  103  ลําดับที่  7  
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ 
อบต.เมืองเสือ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาสถาบันการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา  ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเจาหนาที่
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มาขอรับบริการ  หรือ
ติดตอองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือที่มีตอการใหบริการ
ของ อบต.เมืองเสือ  
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว7120
  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  102  ลําดับที่  3  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงาน
ปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  เพื่อ
จายเป็นคาใชจายที่จําเป็นในการบริหารงานของศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองุ
ถิ่น(สถานที่กลาง) ซึ่งเป็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่
ใหบริการของสถานที่กลางเป็น
ผูดําเนินการจัดหาแทน
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
5) หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว2045  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่  18  หนา  107  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,633,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,115,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,115,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,914,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  6  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ
ตน)  จํานวน  1  อัตรา
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา
(4) เจาพนักงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
(5) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
(6) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน)  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 142,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 22/6/2563  14:15:18 หนา : 36/116



ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  101  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)  

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เชน  คาธรรมเนียมขอคัดลอก
ระวางที่ดิน  คาจางสํารวจพื้นที่  คาจางจัดทําหรือปรับปรุง
ระบบ  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 105  ลําดับที่ 12   ตั้งจายจากเงินรายได(กองคลัง)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได  เชน  คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี  การจัดอบรมทําความเขาใจและใหความรูกับผูเสีย
ภาษี  เป็นตน
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่   คาใชจายในพิธี  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 104  ลําดับที่ 11   ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด  2 บานเปิด จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด  2  บานเปิด  จํานวน  2
  หลัง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นตูเหล็กพนอบสีชนิดบานเปิด  แบบ  2  ประตู  มีระบบล็อค
อิสระพรอมมือจับ
-ตูทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  0.6  มิลลิเมตร  มีขนาด  กวางx
ลึกxสูง  ไมนอยกวา  90x45x180  เซนติเมตร
-มีบานประตูเปิดปิด  เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส  จํานวน  2
  บาน  ทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา  0.5  มิลลิเมตร  พรอมมือ
จับ
-กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู
-ชั้นวางเอกสาร  หนังสือ  ไมนอยกวา  3  ชั้น  ทําดวยเหล็กพน
อบสี  สามารถปรับระดับไดตามความตองการ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
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ผล  แบบที่ 1  (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  2.8 
 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ(Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสืออื่นๆ  ที่ดําเนินการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  93  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางการจราจร  เชน  เทศกาลปีใหม  เทศกาล
สงกรานต  เป็นตน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร
วาง  คาป้ายโครงการ  คาป้ายรณรงค  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว661  ลงวันที่  9  มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 93  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 94
  ลําดับที่  3  ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 22/6/2563  14:15:18 หนา : 45/116



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้  
1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  93  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,301,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,932,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,932,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,119,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี  7  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหาร
งานศึกษา  ระดับตน)   จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(3)  ครู  จํานวน  5  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  658,080  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  1,461,120  บาท  (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหาร
งานศึกษา  ระดับตน)  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(2)  ครู  ค.ศ.2  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  168,000  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  42,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  168,000  บาท  (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 585,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  อัตรา
(2) พนักงานจางทั่วไป  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  4
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  อัตรา
(2) พนักงานจางทั่วไป  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 369,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ตั้งจายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจากเงินรายได(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คา
รับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 62
  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  64
  ลําดับที่  7  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 89,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 59,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
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ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
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- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,056,490 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,200,490 บาท

ค่าใช้สอย รวม 595,210 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 377,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ จํานวน 3 แหง  (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน  จํานวน  245
  วัน  ดังนี้
1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเสือ  จํานวน  142,100  บาท
2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน  จํานวน  127,400  บาท
3)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  107,800
  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  62
  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 33,110 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ดังนี้
1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเสือ  จํานวน  12,470  บาท
2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน  จํานวน  11,180  บาท
3)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  9,460
  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64
  ลําดับที่  8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 23,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
- คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเสือ  จํานวน  8,700  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน  จํานวน 7,800  บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  6,600
  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64
  ลําดับที่  8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 130,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
  บาท/ปี  ดังนี้
1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเสือ  จํานวน  49,300  บาท
2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน  จํานวน  44,200  บาท
3)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  37,400
  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  65
  ลําดับที่  9  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 15,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
- คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเสือ  จํานวน  5,800  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน  จํานวน  5,200  บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  4,400
  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64
  ลําดับที่  8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 15,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
- คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ดังนี้
1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเสือ  จํานวน  5,800  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแคน  จํานวน  5,200  บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  4,400
  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64
  ลําดับที่  8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 605,280 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 605,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ   จํานวน 3
  แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน  3  แหง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6
  จํานวน 260 วัน  และอบต. ตั้งสมทบให  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6   มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  62
 ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 856,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (อาหารกลางวัน)  อัตรามื้อละ  20
  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน   ดังนี้
1)โรงเรียนบานเมืองเสือ  จํานวน  424,000  บาท
2)โรงเรียนบานหนองแคน  จํานวน  288,000  บาท
3)โรงเรียนบานหนองกกหนองยาว  จํานวน  144,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)   หนาที่   66  ลําดับที่  11 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กอง
การศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดตอและโรคไมติดตอ  ไดแก  การอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่  การรณรงคประชาสัมพันธ  เป็นตน โดยจาย
เป็นคาใชจาย  เชน  การใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  75
  ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน  โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล   คาเกลือไอโอดีน  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/1175  ลงวันที่  25  เมษายน  2561
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว1758  ลงวันที่  13  มิถุนายน  2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  76
  ลําดับที่  5  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  อัครราชกุมารี  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณในการฉีด  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา  ใหแกสุนัข/แมว  ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ  และคา
สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการดัง
กลาว  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
3)  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2535
4)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1203  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การดําเนินงานการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  77
  ลําดับที่  6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ดังนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแกว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค  ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  75
  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูที่  1-11
  จํานวน  11  แหง ๆ ละ  20,000  บาท  เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  ในกิจกรรมตาง ๆ  ใหมีความเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่  เชน  คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู  ความสามารถ  ทักษะของประชาชน  คาใชจายสําหรับ
การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การรณรงค  การเผยแพร
ประชาสัมพันธ  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของแตละ
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่ มท 0808.2
/ว3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  76
  ลําดับที่  5  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 685,300 บาท

งบบุคลากร รวม 603,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 603,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 284,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได   (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  101  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
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อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่้ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที่ 1  (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
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หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  2.8 
 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ(Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3.) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ
และผูดอยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูดอยโอกาส  และ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย  การสังคมสงเคราะห  สงเคราะหผูป่วย
ยากไร  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูง
อายุ  คนพิการ  และผูดอยโอกาส  การใหทุนการศึกษาเพื่อชวย
เหลือนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 พ.ศ.  2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  70
  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,339,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,199,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,199,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 998,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง  ระดับ
ตน)  จํานวน  1  อัตรา
(2) นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง  ระดับตน)  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 141,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจาง  1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)  
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ํา  จายใหแก
หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  101
  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
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โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก(อถล.) เชน  การใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  99
  ลําดับที่ 5
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
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 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,867,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,834,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,834,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  1  
บานหนองกก

จํานวน 213,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน หมูที่ 1 บานหนองกก พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มตนโครงการถึงจุดสิ้น
สุดโครงการขางที่  นายสงวน  ศรีรักษา  ขนาดผิวจราจรกวาง 4
  เมตร ยาว  103  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 412  ตารางเมตร พรอมกอสรางไหลทางดวยหิน
คลุก ขางละ  0.50  เมตร (รายละเอียดและจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุด
โครงการ ตามแบบกําหนด)          
 -ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  86
  ลําดับที่  28   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่  10  
บานหนองแคน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน หมูที่ 10 บานหนองแคน พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้  
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนโครงการถึงจุดสิ้น
สุดโครงการขางที่  นางชุติมา  เฮงสวัสดิ์  ขนาดผิวจราจรกวาง  4
  เมตร ยาว  99  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 396  ตารางเมตร พรอมกอสรางไหลทางดวยหินคลุก ขาง
ละ  0.30  เมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุด
โครงการ ตามแบบกําหนด)
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  83
  ลําดับที่  18  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองชาง)     
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่  7  
บานโนนศรีสุวรรณ

จํานวน 231,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน หมูที่  7  บานโนนศรีสุวรรณ พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้  
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนโครงการขางบาน
นายวันชัย 
 ยวงมณี  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการขางบานนายทองใบ  ศัตรู
พินาศ  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร ยาว  112
  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 448.00
 ตารางเมตร พรอมกอสรางไหลทางดวยหินคลุก ขางละ  0.50
  เมตร (รายละเอียดและระยะทางจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุด
โครงการ ตามแบบกําหนด) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  82
  ลําดับที่  14  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่  9  
บานเมืองอุดม

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน หมูที่ 9 บานเมืองอุดม พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด จํานวน  2  สาย  ตามรายละเอียด
ดังนี้  
สายที่ 1  คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนโครงการ
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการขางที่สาธารณประโยชนสระบัว ขนาดผิว
จราจรกวาง  4  เมตร ยาว  45  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 180  ตารางเมตร พรอมกอสรางไหลทางดวย
หินคลุก ขางละ  0.50
  เมตร                                                                      
                                                  
สายที่ 2  คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนโครงการ
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการขางที่สาธารณประโยชนสระเกลือ ขนาดผิว
จราจรกวาง  4  เมตร ยาว  54  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 216  ตารางเมตร พรอมกอสรางไหลทางดวย
หินคลุก ขางละ  0.20  เมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มตน-จุดสิ้น
สุดโครงการ ตามแบบกําหนด)  
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  80
  ลําดับที่  6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 3  
บานหนองอีเข็ม

จํานวน 167,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน หมูที่ 3 บานหนองอีเข็ม พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้  
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มตนโครงการและจุด
สิ้นสุดโครงการขางที่  นายสมยศ  พรมพิมล  ขนาดผิวจราจร
กวาง  4  เมตร ยาว  81  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมนอยกวา 324  ตารางเมตร พรอมกอสรางไหลทางดวยหิน
คลุก ขางละ  0.50  เมตร  (รายละเอียดและระยะทางจุดเริ่ม
ตน-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบที่  อบต.กําหนด) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  82
  ลําดับที่  15 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่  2  
บานเมืองเสือ

จํานวน 215,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน หมูที่ 2 บานเมืองเสือ พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด จํานวน  2  สาย  ตามรายละเอียด
ดังนี้  
สายที่ 1  คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนโครงการ
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการขางที่สาธารณะประโยชนหนองระ
หาญ  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร ยาว  80  เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 320  ตาราง
เมตร                                                        
สายที่ 2  คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนโครงการ
สี่แยกดอนปู่ตา  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ  ขางบานนางดวงสี  สิงห
คะ  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร ยาว  35  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 140  ตารางเมตร (ราย
ละเอียดและระยะทางจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ
ที่  อบต.กําหนด) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  85
  ลําดับที่  24  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง) 
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โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก  หมูที่  5  บานหนองแคน จํานวน 206,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 5 บานหนอง
แคน พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
-คาปรับปรุงถนนดินเสริมดินพรอมลงหินคลุก  จุดเริ่มตนโครงการ
ขางโรงเรียนบานหนองแคน  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ  ขางที่้ดินนาง
กุหลาบ  ทองอุไร  ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาวรวม 520
  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 312  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุด
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  85
  ลําดับที่  25  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมูที่  8,11  บานหนองยาว จํานวน 402,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 8,11 บานหนอง
ยาว พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
-คาปรับปรุงถนนดินเสริมดินพรอมลงหินคลุก   จุดเริ่มตน
โครงการขางที่ดินนายวิไล  เสนาราช  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการหวย
ลําพลับพลา  ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาวรวม 1,200  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 600
  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มตนโครงการ-จุดสิ้นสุด
โครงการตาม แบบ อบต.กําหนด) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  86
  ลําดับที่  29  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย  เพื่อเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตําบลเมือง
เสือ
-เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  89
  ลําดับที่  38  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
แบบบูรณาการ ไดแก  การอบรมใหความรูแกประชาชนใน
พื้นที่  การรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะในครัว
เรือน  สถานที่ราชการและชุมชน  โดยจายเป็นคาใช
จาย  เชน  การใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  98
  ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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โครงการรณรงคทําความสะอาด(Big  Cleaning  Day) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคทําความ
สะอาด(Big Cleaning Day) ไดแก  การอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่  การรณรงคทําความสะอาดสถานที่ราชการ
และชุมชน  โดยจายเป็นคาใชจาย  เชน  การใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  98
  ลําดับที่  2
ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 361,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหลงน้ํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหลงน้ํา    เชน  การจัดกิจกรรมรณรงคกําจัด   วัชพืช
และสิ่งปฏิกูลในแหลงน้ํา  คูคลอง  เป็นตน    โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  คาสถานที่จัดงาน  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน  คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดงาน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  98
  ลําดับที่  3  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
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งบลงทุน รวม 311,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 311,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  
6  บานบุลาน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก
ภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานบุลาน พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
-  คาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตน
โครงการ  ขางบานนายภูษิต  ใหญสมพงษ  ถึงจุดสิ้้นสุดโครงการ
ขางที่สาธารณะประโยชนบานบุลาน 
 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก ความยาว
รวม  222  เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด  (รายละเอียดและจุด
เริ่มตนโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.กําหนด) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  86
  ลําดับที่  27 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองชาง)   

โครงการวางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  
4  บานหนองแคน

จํานวน 111,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จ
รูป พรอมฝาตะแกรงเหล็กภายในหมูบาน พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กําหนด ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
-คาวางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป จุดเริ่มตน
โครงการขางบานนายดวงจันทร  ลายโถ  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
ขางบานนายพรมมา  มูลจันทร  ขนาด  0.30 x 0.30
  เมตร ยาว  2  เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม  46
  เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด   (รายละเอียดและจุดเริ่มตน
โครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด)
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่  85
  ลําดับที่  23  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครงการจัดงานมหกรรมสินคาชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมการจัด
งานมหกรรมสินคาชุมชน  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาสถานที่จัดงาน  คา
เชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  คาจางเหมา
ทําความสะอาด  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัด
งาน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  73
  ลําดับที่  7  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด   เชน  การจัดอบรม  การรณรงคประชา
สัมพันธ  เป็นตน  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  71
  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกประชาชน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน  เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อการบํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อใหประชาชนมีราย
ไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน   โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  73
  ลําดับที่  6  ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว  ไดแก  การ
สงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน  และพัฒนาสตรีในดานตาง ๆ
   การใหความรูเพื่อการพัฒนาครอบครัวแกประชาชนใน
พื้นที่  การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบ
ครัว  การป้องกันและแกไขปัญหาครอบครัว  การยุติความรุนแรง
ในครอบครัว  การป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรและการตั้งครรภในวัยรุน  โดยจายเป็นคาใช
จาย  เชน  การใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2559
4)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  72
  ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดํารงชีวิตของผูสูงอายุ    เชน  การจัดกิจกรรมงานวันผูสูงอายุ
และวันครอบครัว  เป็นตน    โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาสถานที่
จัดงาน  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน  คาจางเหมาทําความสะอาด  คาจัดซื้อตนไม  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของกับการจัดงาน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  72
  ลําดับที่  3  ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัว
เรือน  ระดับชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม  คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หนาที่  71
  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานมหกรรมสินคา
ชุมชน  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  73  ลําดับที่  7  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการ
สังคม) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง  จํานวน  6
  เครื่อง  ประกอบดวย
1) เครื่องบริหารเอว-สะโพก  จํานวน  1  เครื่อง
2) เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก  จํานวน  1  เครื่อง
3) เครื่องวิ่งถวงลอ  จํานวน  1  เครื่อง
4) เครื่องจักรยาน  จํานวน  2  เครื่อง
5) เครื่องกาวเหวี่ยงขา  จํานวน  1  เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะและจุดติดตั้ง  ตามที่ อบต.กําหนด  จัดหา
โดยสืบราคาจากทองตลาด  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ
.  2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่  127
  ลําดับ  8  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 22/6/2563  14:15:19 หนา : 100/116



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเขารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย    โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย   คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชารถ ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ   คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 92
 ลําดับที่  4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี  พิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมรัฐ
พิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย   คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชารถ ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ   คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 91
 ลําดับที่  2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย  ในการดําเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 92
 ลําดับที่  4  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานหนองยาว  หมูที่  11 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานหนอง
ยาว  หมูที่  11  ในการดําเนินการจัดงานประเพณีบุญคูทาว
เตา  ประจําปี  2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 92
 ลําดับที่ 5  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการใชปุ๋ยอินทรียชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับ
ปรุงบํารุงดิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการใชปุ๋ย
อินทรียชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน  โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  68
  ลําดับที่  4  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสงเสริมการเกษตร)
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว    เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อการบํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อใหประชาชนมีราย
ไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน   โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  68
  ลําดับที่  5  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสงเสริมการเกษตร)
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โครงการอบรมการแปรรูปสินคาเกษตรและปศุสัตว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมการแปรรูป
สินคาเกษตรและปศุสัตว    เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัว
เรือน  ระดับชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อ
การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อให
ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตน
เองไดอยางยั่งยืน   โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  69
  ลําดับที่  8  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสงเสริมการเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 778,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการรางวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรางวัดที่หรือทางสาธารณะ
ประโยชน    เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรางวัดที่หรือทาง
สาธารณะประโยชน  หรือคาใชจายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  97
  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)
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โครงการปลูกตนไมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกรอน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเพื่อฟื้นฟู
สภาพป่าลดปัญหาโลกรอน    เชน  การจัดกิจกรรมปลูกตนไมใน
ชุนชน  สถานที่ราชการและที่สาธารณะประโยชน  เป็นตน    โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาสถานที่จัดงาน  คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  คาจางเหมาทําความ
สะอาด  คาจัดซื้อตนไม  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับ
การจัดงาน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  97
  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เชน  การจัดกิจกรรมปลูก
ตนไมในชุนชน  สถานที่ราชการและที่สาธารณะประโยชน  เป็น
ตน    โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาสถานที่จัดงาน  คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  การใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  100
  ลําดับที่  6  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
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งบลงทุน รวม 628,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 628,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกสระจันทร  หมูที่  2  บานเมืองเสือ จํานวน 628,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกหนองสระจันทร หมูที่ 2 บานเมือง
เสือ พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามราย
ละเอียดดังนี้  (ตําแหนงโครงการ ตามแบบกําหนด) 
-คาขุดลอกหนองสระจันทร ทิศเหนือ ยาว 140  เมตร ทิศตะวัน
ออก กวาง 28  เมตร ทิศใต ยาว 113  เมตร ทิศตะวัน
ตก กวาง 116  เมตร ลึกเฉลี่ย 2  เมตร Slop 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 15,229  ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)                                                  
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่  120  ลําดับที่  3   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,813,290 บาท

งบกลาง รวม 6,813,290 บาท
งบกลาง รวม 6,813,290 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตั้งงบประมาณเพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม  ในอัตรารอยละหาของคาจางพรอมกับหักคาจางของ
พนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต. ดวนที่
สุด  ที่ มท 0809.5/ว9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557
(2)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
(3)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 
ตั้งจายเงินรายได  122,640  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  27,360
  บาท  (สํานักงานปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจาง 
 กรณีลูกจางประสบอันตราย  เจ็บป่วย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณอัตรารอยละ  0.2  ของ
คาจางทั้งปี(มกราคม - ธันวาคม)
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561
ตั้งจายเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,393,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพยังชีพผูสูงอายุ  เพื่อจัดสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุที่มีอายุ  60  ปีบริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถวน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2552  และได
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไวแลว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได        
-เป็นไปกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2552
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6
/ว2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  74
  ลําดับที่  1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,468,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ  เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดง
ความจํานง  โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความ
พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  โดยคนพิการที่มีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยความพิการคนละ  800  บาทตอเดือน  (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557)         
-เป็นไปกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ.2559
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6
/ว2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  74
  ลําดับที่  1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส  ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว  และมีความเป็นอยูยากจน  หรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะ  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  โดยผูป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ  500  บาทตอเดือนครบ
ทั้ง  12  เดือน          
-เป็นไปกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6
/ว2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  74
  ลําดับที่  1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจาย จํานวน 473,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
เทานั้น  เชนการป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย  น้ําป่าไหล
หลาก  แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่า
และหมอกควัน  และโรคติดตอ
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0313.4/ว667
  ลงวันที่  12  มีนาคม  2545
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2560
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  96
  ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได  411,310  บาท  เงินอุดหนุน
ทั่วไป  7,690  บาท  (สํานักงานปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริการ
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ
.  2561  
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  2561  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.  2561
   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  78
  ลําดับที่
1  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 164,490 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(กบท.)
โดยคํานวณจากประมาณรายรับหมวดภาษีอากร  หมวดคา
ธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพา
นิชย  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  โดยมีตองนํารายรับจากหมวดเงิน
อุดหนุน  พันธบัตร  เงินกู  และเงินที่มีผูอุทิศให  มารวมคํานวณ
ดวย  รวมทั้งเงินสมทบ  กบท.ที่คางสงหรือสงขาด  ใหตั้งงบ
ประมาณใหครบถวนทุกรายการ
-เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.5
/ว2305  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561
ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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