
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕63  สมัยที่ 3  ครั้งที่  ๑/2563 

วันที่  ๑0  สิงหำคม  ๒๕๖๓  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 

 
              ผู้มำประชุม 
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นายสมศรี            อีคะละ 
นายบุญจันทร์       หงษ์หิน 
นางนิวรัตน์          เงาะสนาม 
นางบุศบา           พานวงษ์ 
นางสุวิชา            เศษไธสง 
นายสวุรรณ         พวงจันทร์ 
นายบุญมาก        แทนนรินทร์ 
นายดวงจันทร์      ลายโถ 
นายสทุัศน์          บุญโสม 
ด.ต.สมาน           พนัธุ์หนองหว้า 
นางพนูสวสัดิ์        แสงงาม 
นายประพร          มาบิดา 
นายศักดิ์             แก้วเงินลาด 
นายศรีจันทร์        ส ามาสะโก 
นายยุทธนา          บัวเสนา 
นายอุดม             น้อยจนัวงษ ์
นายสมพงษ์         พลศักดิ์เดช 
นายข าธรรพ์         เดชเถร 
นางบุญช่วย          แสนม ี
นายสมศักดิ์          จีระออน 
นายสถิตย์            กงพะลี 
นางสาวรุ่งอรุณ      ทุมมาลา 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา ม.3 
สมาชิกสภา ม.10 
สมาชิกสภา ม.9 
สมาชิกสภา ม.1 
สมาชิกสภา ม.2 
สมาชิกสภา ม.4 
สมาชิกสภา ม.5 
สมาชิกสภา ม.4 

สมาชิกสภา ม.10 
สมาชิกสภา ม.7 
สมาชิกสภา ม.3 
สมาชิกสภา ม.8 
สมาชิกสภา ม.5 
สมาชิกสภา ม.8 
สมาชิกสภา ม.2 
สมาชิกสภา ม.7 
สมาชิกสภา ม.9 

สมาชิกสภา ม.11 
สมาชิกสภา ม.6 

เลขานุการสภา อบต. 

สมศรี            อีคะละ 
บุญจันทร์       หงษ์หิน 
นิวรัตน์          เงาะสนาม 
บุศบา           พานวงษ ์
สุวิชา            เศษไธสง 
สุวรรณ         พวงจันทร ์
บุญมาก        แทนนรินทร ์
ดวงจันทร์      ลายโถ 
สุทัศน์          บญุโสม 
สมาน           พนัธุ์หนองหว้า 
พูนสวัสดิ์        แสงงาม 
ประพร          มาบดิา 
ศักดิ์             แก้วเงินลาด 
ศรีจันทร์        ส ามาสะโก 
ยุทธนา          บัวเสนา 
อุดม             น้อยจันวงษ ์
สมพงษ์         พลศักดิ์เดช 
นข าธรรพ์         เดชเถร 
บุญช่วย          แสนม ี
สมศักดิ์          จีระออน 
สถิตย์            กงพะล ี
รุ่งอรุณ           ทุมมาลา 

 
 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
  

นายดสักร         ประครองสุข 
นางสาวรัตนาพร   ใหญ่สมพงษ์ 
  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
  

ดัสกร         ประครองสุข 
รัตนาพร      ใหญ่สมพงษ ์
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หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม 
ปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมประธานสภา
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุมครบทุกคน  จึงได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระที่  1 เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธานสภา    -ไม่มี 
 

ระเบียบวำระที่  2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขำนุกำรสภำ  ได้เสนอส าเนารายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563 คร้ังที่1/2562 เมื่อวันที่   
 29  กรกฎาคม  2563   ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 3.1 เรื่องผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             ประจ ำปี 2563   
ประธานสภา เชิญท่านปลัด ได้เสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่ เคารพ  ส าหรับเรื่องการประเมินผลการจัดบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว 2847 ลงวันที่ 2 เมษายน 
2563  เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด้วยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติ เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ระยะเวลา  ๓  ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๓) 
และให้ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   (ส านักงาน ก.ก.ถ.) 
น าเกณฑ์ชี้วัดฯ  ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะของ อปท.  ซึ่งส านักงาน 
ก.ก.ถ. ได้พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้วัด ส าหรับใช้ประเมินองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 214 ซึ่งส าหรับผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ มี
การด าเนินการตามตัวชี้วัดได้ จ านวน  152   ตัวชี้วัด  ในโอกาสนี้ขอน าเสนโดยสรุปผล  ดังนี้ 
 ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน  มีจ านวน 5 ภารกิจ   25 ตัวชี้วัด  
      ๑) ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ า มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด    
          -ด าเนินการได้  จ านวน  4 ตัวชี้วัด 
   2) ภารกิจที่ 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด 
            -ด าเนินการได้  จ านวน  3 ตัวชี้วัด 
   3) ภารกิจที่ 3 ระบบประปา (เฉพาะ อบต.ที่มีระบบประปา)  มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด 
            -ด าเนินการได้  จ านวน  4  ตัวชี้วัด 
   4) ภารกิจที่ 4  ไฟจราจร ไฟส่องสว่างและป้ายสัญญาณ มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด 
            -ด าเนินการได้  จ านวน  - ตัวชี้วัด 
   5) ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่ง มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด 
            -ด าเนินการได้  จ านวน  - ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ ๒ ผังเมือง  มีจ านวน  1 ภารกิจ  11 ตัวชี้วัด 
      ๑) ภารกิจ ที่ 6 งานผังเมือง มีจ านวน 1๑  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน  2 ตัวชี้วัด 
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 ด้านที่ ๓ สาธารณสุขบริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต มีจ านวน 6 ภารกิจ 69 ตัวชี้วัด 
       ๑) ภารกิจ ที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  มีจ านวน 6  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน  4 ตัวชี้วัด 
      2) ภารกิจ ที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ มีจ านวน 14  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน   14  ตัวชี้วัด 
      3) ภารกิจ ที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ มีจ านวน 14  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน  13 ตัวชี้วัด 
      4) ภารกิจ ที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด มี 
                     จ านวน 9  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน   2 ตัวชี้วัด 
      5) ภารกิจ ที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน  มีจ านวน   16  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน   16  ตัวชี้วัด 
      6) ภารกิจ ที่ 12  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  มีจ านวน 10  ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน   6 ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ ๔ การศึกษา  มีจ านวน 2 ภารกิจ  18  ตัวชี้วัด 
   1) ภารกิจที่ 13  การศึกษาในระบบ  มีจ านวน  8 ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน  -  ตัวชี้วัด 
    2) ภารกิจที่ 14  การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย  มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด 
       -ด าเนินการได้  จ านวน  -  ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ ๕ การจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจ านวน 4 ภารกิจ 
                    29 ตัวชี้วัด 
   1) ภารกิจที่ 15 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจ านวน 11 ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  10  ตัวชี้วัด 
   2) ภารกิจที่ 16 การจัดระเบียบชุมชน  มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  3  ตัวชี้วัด 
   3) ภารกิจที่ 17 การจัดการความขัดแย้ง  มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  4  ตัวชี้วัด 
   4) ภารกิจที่ 18 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด มีจ านวน  9 ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  9  ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว มีจ านวน 1 ภารกิจ 
        24 ตัวชี้วัด 
    1) ภารกิจที่ 19 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  มีจ านวน   24  ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  24  ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ 7 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 1 ภารกิจ 
        25 ตัวชี้วัด 
    1) ภารกิจที่ 20 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวน   
                     25  ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  21  ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ 8 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น  มีจ านวน 1 ภารกิจ 
        13 ตัวชี้วัด 
    1) ภารกิจที่ 21 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น  มี       
                      จ านวน   13  ตัวชี้วัด 
        -ด าเนินการได้  จ านวน  13  ตัวชี้วัด 
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  ตามที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น ส าหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดต่างๆ ก็ตามที่ได้ 
แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว ส าหรับผลการประเมินตนเองฯ นี้ทางคณะผู้บริหารก็จะได้พยายามด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดให้ได้มากที่สุด และส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการ
ต่อไป จึงขอเสนอผลการประเมินตนเองฯ นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และจะได้ปิดประกาศผลฯ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ผู้บริหารได้น าเสนอผลการประเมินตนเองฯ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาขั้นต่ าการจัดบริการ 
 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖3 แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เมื่อ 
 ไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการประเมินฯดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 ๔.๑ กำรพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภา เชิญท่านปลัดองค์กาบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ  ส าหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาคมบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเดิม โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561-
2565) แล้ว สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงโครงการตามความประสงค์ โดยการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเดิม ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

  โอนลด 
       1. แผนงานเคหะและชุน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุลาน หมู่ที่   งบประมาณ  200,000  บาท    

  โอนเพิ่ม 
  1. แผนงานเคหะและชุน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านบุลาน หมู่ที่   งบประมาณ  200,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุลาน หมู่ที่ 6 พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
  -ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเร่ิมต้นโครงการข้างบ้าน นายทรงศิลป์ 
ชิณหัวดง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่นา นายวิรัช ผุยหัวดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 78 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วย
หินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
   -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่นา นายวิรัช 
ผุยหัวดง  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่นา นายทรงศิลป์ ชิณหัวดง ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร 
ยาว  32  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร  
  -รายละเอียดและจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบ อบต.ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 127  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   (ส าหรับรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้ว) 
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  ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้น าเสนอการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ในคร้ังนี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  (20 เสียง) อนุมัติให้โอนงบประมำณ 
 

 4.2 กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองเสือ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เพื่อจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ปลัด อบต.              ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การ  
                             บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ดังนี้ 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

  เรียน  ท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ    
        บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาส
นี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  จึงขอแถลงให้ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ   และแนวนโยบายในด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถำนกำรณ์คลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่  30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ มีสถานะการเงิน ดังนี้  

                       1)  เงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น      24,767,497.96 บาท                               
                      2)  เงินสะสม    15,278,701.79 บาท                                        
                        3)  ทุนส ารองเงินสะสม                       8,521,279.92 บาท 
            4) รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย  0  โครงการ                          
 2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยำยน  2562 
                    (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น       29,499,274.30     บาท  ประกอบด้วย 
               -หมวดภาษีอากร                  156,042.43 บาท                                    
               -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    27,209.60 บาท                    
               -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    141,285.07 บาท        
               -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    442,547.62 บาท                                            
               -หมวดภาษีจัดสรร          15,581,397.58 บาท                                           
                         -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            1๓,15๐,๗๙๒.00 บาท 
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 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                      บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน   22,397,139.12   บาท  ประกอบด้วย 
    -งบกลาง    5,954,166.00  บาท                  
                             -งบบุคลากร             11,248,253.17 บาท                                                                
                             -งบด าเนนิการ              3,503,205.90 บาท                                                
                   -งบลงทุน                 458,800.00 บาท           
                   -งบรายจา่ยอื่น        20,000.00 บาท                                        
                             -งบเงินอุดหนุน    1,212,714.05 บาท 
 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์   1,152,000   บาท 
           (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่      2,928,200.23   บาท 
 

                                ค ำแถลงงบประมำณ 
                          ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ประกอบงบประมำณรำยรับ    จ ำนวนทั้งสิ้น   30,839,000    บำท   ดังนี้ 
 ๑. รายได้จัดเก็บเอง    รวม      335,000     บาท   แยกเปน็ 
                            -หมวดภาษีอากร                                         จ านวน            170,000      บาท 
                  -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        จ านวน              32,000      บาท 
                  -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             จ านวน            123,000      บาท 
                  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  จ านวน              10,000      บาท 
 ๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท.   รวม    16,704,000     บาท   แยกเป็น  
                 -หมวดภาษีจัดสรร                                       จ านวน        16,704,000      บาท 
  ๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.           รวม    13,800,000     บาท  แยกเป็น 
                  -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                จ านวน        13,๘00,000      บาท  
          

 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย   จ ำนวนทั้งสิ้น    30,839,000   บำท   ดังนี้ 
                 -งบกลาง     จ านวน        6,824,000        บาท 
                 -งบบุคลากร     จ านวน      13,053,400        บาท 
                 -งบด าเนนิงาน               จ านวน        5,648,600        บาท 
                 -งบลงทุน     จ านวน        3,440,000        บาท 
                -งบรายจา่ยอื่น                จ านวน             20,000        บาท 
                -งบเงินอุดหนุน               จ านวน        1,853,000        บาท 
 

                 ข้อบัญญัติ 
                            งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจ
ตาม ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา  87   จึงตราข้อบัญญัติขึ้น  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือและโดยอนุมัติของนายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
๓๐,๘๓๙,000 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๓๐,๘๓9,000  บาท 
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 ด้านบริหารทั่วไป 
   -แผนงานบริหารงานทั่วไป         ยอดรวม 11,256,040    บาท 
   -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม       440,000    บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    -แผนงานการศึกษา    ยอดรวม    5,598,720    บาท
    -แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม      360,000     บาท
    -แผนงานสงัคมสงเคราะห์   ยอดรวม      743,880     บาท 
     -แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    4,646,360    บาท 
    -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม      350,000    บาท 
       -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม      270,000    บาท
 ด้านเศรษฐกิจ 
    -แผนงาการเกษตร    ยอดรวม      350,000    บาท 
 ด้านการด าเนินการอ่ืน 
    -แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    6,824,000   บาท 
                           งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้            30,839,000   บาท 
 ข้อ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เปน็เงินจ านวนรวมทั้งสิน้ 0 บาท 
 ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตันิี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่............................................... 
      (ลงนาม)........................................................ 
             (นางสาวรุ่งอรุณ  ทุมมาลา) 
    ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเสือ ปฏิบัติหนา้ที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 

                        อนุมัติ 
           (ลงนาม).......................................... 
                (                                ) 

                  นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
 

                           รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  
                      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น   30,839,000  บำท แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร                                  รวม                170,000           บาท 
  -ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง                      รวม                100,000           บาท 
  -ภาษีปา้ย    จ านวน  70,000 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต         รวม              32,000           บาท 
  -ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการอนุญาตการขายสุรา  จ านวน            1,000  บาท 
   -ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร        จ านวน            1,000 บาท 
   -ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล      จ านวน          10,000 บาท 
   -ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณชิย์           จ านวน           1,000  บาท 
   -ค่าปรับการผดิสัญญา                                จ านวน           3,000           บาท 
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    -ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน   15,000 บาท 
    -ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน        1,000    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           รวม             123,000           บาท 
    -ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  จ านวน   3,000  บาท 
    -ดอกเบี้ย    จ านวน           120,000  บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม                10,000  บาท 
    -รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จ านวน           10,000  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หมวดภาษีจัดสรร      รวม    16,704,000    บาท 
    -ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน       3000,000       บาท 
    -ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  จ านวน      9,300,000     บาท 
    -ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน      1,944,000     บาท 
    -ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จ านวน         250,000      บาท 
    -ภาษีสรรพสามิต    จ านวน      3,900,000      บาท 
    -ค่าภาคหลวงแร่                                             จ านวน           30,000      บาท 
    -ค่าภาคหลวงปิโตเลียม    จ านวน            30,000     บาท 
    -ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  950,000   บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     รวม        13,800,000   บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯจ านวน 13,800,000 บาท  
  

                                   รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
                          ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

                      แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (00110) 
  งำนบริหำรทั่วไป      รวม      8,667,620        บำท     
   งบบุคลำกร          รวม      6,234,120       บำท      
   เงินเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง)   รวม    2,743,920   บำท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก       จ านวน     514,080     บาท  

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ๆ
ละ 20,400 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหาร
ส่วน จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท  
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน   42,120  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท/เดือน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 

 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน  42,120   บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2 อัตรา ๆ ละ 
1,750 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2 อัตรา  ๆ ละ  880 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
21,120 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 
86,400  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ๆ 
ละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน   2,059,200 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  11,220 
บาท/เดือน  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 9,180 บาท/
เดือน   เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   อัตรา ๆ ละ 7,200 
บาท/เดือน   เงนิค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 7,200 บาท/เดือน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    รวม  3,490,200  บำท 
 เงินเดือนพนักงาน     จ านวน  2,506,920  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน   โดยจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

      (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตรา 
      (๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
      (๓) นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
      (๔) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
      (๕) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
      (๖) เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
      (๗) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา  

           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  126,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
   (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน  84,000 บาท 
  (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท/เดือน  จ านวน 
12  เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  713,280  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 6 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน 1 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน 1 อัตรา 
   (3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 
   (4) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา) จ านวน 1 อัตรา 
   (5) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จ านวน 1 อัตรา 
    (6) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จ านวน 1 อัตรา 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  60,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน 1 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน 1 อัตรา 
   (3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 
   (4) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา) จ านวน 1 อัตรา 
   (5) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จ านวน 1 อัตรา 
    (6) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จ านวน 1 อัตรา 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

เงินอ่ืน ๆ      จ านวน   84,000   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

 งบด ำเนินงำน        รวม    1,994,000  บำท 
 ค่ำตอบแทน      รวม    333,000  บำท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน  270,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 
ก.ย.2560 เร่ืองแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการ     
   3. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ส านักงานปลัด) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน 10,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   ๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 
17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด)                                         

ค่าเช่าบ้าน    จ านวน   48,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559  
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน   5,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
   -เป็นตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562   
   2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
พ.ศ.2560 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

ค่ำใช้สอย      รวม  831,000   บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
 ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน  56,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานของ อปท. ค่าใข้จ่ายในการใช้สถานที่อ่ืน
ชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น 
ค่ าโฆษณ าและเผยแพร่  (รายจ่าย เกี่ ยวกับการจ้ างเหมาโฆษณ าและเผยแพร่ข่ าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ 
ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ บัตรโดยสาร
ที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ในกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้ไม่
สามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับ 
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การท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอ
ของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็น
พาหะน าโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิม พ์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ 
และวิทยุ ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นค่า
ระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงาน อ่ืน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จ าเป็น
เร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการ
เช่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657  ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน   20,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จ 
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่าง ๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ  
   2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้หมายความ
รวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่จ าเป็น เป็นต้น การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจ
ในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รับทราบและฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ืองร่วมกัน ดังนี้ 
    2.1 การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
   2.2 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   2.3 การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
   2.4 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเร่ืองอื่นที่กฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   2.5 การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.5 การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือเอกชน 
   2.7 การประชุมกรณีอื่นทีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้า
ดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   4. ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่อาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
   6. ค่าใช้จ่ายจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1378 ลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 2563  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
การจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้อง อบต.  จ านวน  10,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่   ค่ าใช้จ่ ายในพิ ธี เปิดและปิด  ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่ า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที่  4  หน้า 102  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจ านวน  150,000  
บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดยการซื้อ การยืม การเช่า หรือการบริจาค หรือได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้การจัดท าแผนที่
ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
   -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง จ านวน  250,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ตามที่
กฎหมายก าหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ 
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ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่า
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 
20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ การส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีคาใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดปิด วัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 17 หน้าที่ 106  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

    โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง  จ านวน  50,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพื่อ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย และการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยการเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
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   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 9 หน้าที่ 104  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัดฯ 

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน      จ านวน   150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ์  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับ
การจัดท าโครงการ   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที่  2  หน้า 101  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  จ านวน  25,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอการส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที่  14  หน้า 105  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน    100,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่ำวัสดุ   รวม   570,000   บำท 
ค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน    150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
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   3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
   โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน ดงันี้  
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ 
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด 
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบ
ใสน้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรับริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ   
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9  
มิถุนายน  2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2559  เร่ืองแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน    70,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
   3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
   โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ดังนี้ 
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่ 
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คุ้มค่า  ดังนี้   ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
   -ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกล าโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน  2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ       
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 

 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน    20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
   3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
   โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ กะทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ  
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   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน  2559 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน  150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
   3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
   โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้ 
   (1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน    30,000  บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
  3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น 
  โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
  (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
  -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ ขาตัง้กล้อง ขาตั้งเขยีนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลิ์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
  (2) ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง 
  -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รปูสีหรือขาวด าที่
ได้จากการลา้ง อัดขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   150,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ต่อชุดไม่เกิน 20,000บาท 
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
   4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 
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      โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Froppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั วพิ มพ์ หรือ เทปพิ มพ์ ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ 
   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
   -ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีท
ฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card  Ethernet Card, Land Card, 
Antivirus Card, Sound Card)  เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 

    

 ค่ำสำธำรณูปโภค    รวม    260,000   บำท 
 ค่าไฟฟ้า  จ านวน   150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   -เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่   5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 
19  ตุลาคม  2560 
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1846 ลงวันที่ 
12 กันยายน  2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
   6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว1259 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม  2560   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   จ านวน    10,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 
19  ตุลาคม  2560 
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1846 ลงวันที่ 
12 กันยายน  2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
   6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว1259 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม  2560   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน  5,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน   5,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวง
ตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์    
   -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  90,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
   -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 
2563  เรื่อง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

งบลงทุน      รวม   394,500  บำท 
ค่ำครุภัณฑ์    รวม    94,500   บำท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด    จ านวน    26,300  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จ านวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
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   -เป็นเครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด สามารถท าลายเอกสารได้ขึ้นต่ าต่อคร้ังไม่น้อย
กว่าครั้งละ 10 แผ่น ขนาดกระดาษหลังท าลายความกว้างระหว่าง 3-5 มิลลิเมตร และความยาว
ระหว่าง 25-40 มิลลิเมตร 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลั กการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 
32,400 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  -ขนาดที่ก าหนด เป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู 
  -ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมราคาค่าติดตั้งแล้ว ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
  1. สวิตซ์  1  ตัว 
  2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
  3. สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
  -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
  -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  -มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
  -การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจาก ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
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   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด    จ านวน    5,500  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 1 หลัง มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 
    -เป็นตู้เหล็กพ่นอบสีชนิดบานเปิด แบบ 2 ประตู มีระบบล็อคอิสระพร้อมมือจับ 
   -ตู้ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 
90x45x180 เซนติเมตร 
   -มีบานประตูเปิดปิด เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส จ านวน 2 บาน ท าด้วยเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พร้อมมือจับ 
   -กุญแจล็อคชนิดฝังยึดติดกับบานประตู 
   -ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ท าด้วยเหล็กพ่นอบสี สามารถปรับระดับได้ตาม
ความต้องการ 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 

 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์     จ านวน   30,300  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์    จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 

 



-27- 
 

   -เป็นเครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,500 ANSl Lumens 
   -เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 
   -ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
   -ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True  
   -ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    จ ำนวน   300,000  บำท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ    จ านวน  300,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว 24.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด    
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่  5 หน้าที่ 102  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 

 

งบรำยจ่ำยอื่น    รวม  20,000  บำท 
รายจ่ายอื่น   จ านวน   20,000  บาท  
   -ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ 
จ านวน  20,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มาขอรับบริการ  หรือ
ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ   
   -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
 



-28- 
 

   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่   9 
ธันวาคม  2559 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล าดับที่ 3 หน้า 102   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

งบเงินอุดหนุน   รวม   15,000  บำท 
เงินอุดหนุน    รวม   15,000  บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล    จ านวน  15,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง
เป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน 
   -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2559 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.7/ว6768  ลงวั นที่   29 
พฤศจิกายน  2560 
   6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145  ลงวันที่  
11  ตุลาคม  2560 
   7) หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว2045  
ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2560   
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ล าดับที่ 18  หน้าที่  107   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธี/วันส าคัญ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ  จ านวน 15,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ า เภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันส าคัญ เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ    
   -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

 



-29- 
 

   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2559 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 22 
หน้า 79  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 

 

งำนบริหำรงำนคลัง     รวม     2,588,420    บำท 
งบบุคลำกร            รวม       2,024,920  บำท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   2,024,920  บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน    1,816,920 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  6  อัตรา  
จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
   (1) ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 

(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  2  อัตรา 
(4) เจ้าพนักงานคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  อัตรา 
(6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา    
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน   42,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
   (1) ผู้อ านวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  
42,000  บาท     
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน   144,580   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  1  อัตรา  
จ านวน  12  เดือน   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  อัตรา 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน   21,420  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จ านวน  12  
เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จ านวน  1  อัตรา 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

งบด ำเนินงำน  รวม  423,000   บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม   165,000   บำท 
ค่าเช้าบ้าน    จ านวน   150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
   -เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
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   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   15,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
   -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562   
   2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

ค่ำใช้สอย   รวม   150,000  บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ    จ านวน  50,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. เช่น การจัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
ก าหนดแลการเตรียมความพร้อมรองรบการจัดเก็บภาษีที่ดิน ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานของ อปท. ค่าใข้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร 
เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้ในกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
ความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน และให้
หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ใน
ราชการโดยส่วนรวม ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวางบรรทุก 
ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  



-๓1- 
 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเช่า ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ 

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเยียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่มท0808.3/ว0107 ลงวันที่8มกราคม 2561 
   7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 2523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
   9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง) 

 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร  จ านวน  100,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดเก็บรายได้การจัดท าแผนที่ภาษี 
การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) 
   -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลงั)   
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ค่ำวัสดุ   รวม   100,000  บำท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน   50,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ดังนี้   
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่ 
คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ 
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
     -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน   50,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
   -ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีท
ฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
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ค่ำสำธำรณูปโภค   รวม  8,000  บำท 
ค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน  8,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
   -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

งบลงทุน   รวม   140,500  บำท 
ค่ำครุภัณฑ์  รวม  140,5000 บำท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที  จ านวน  90,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง 
   -โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ดังนี้ 
   1) เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ด า 
   2) ขนาดความเร็วขั้นต่ า 20 แผ่นต่อนาที 
   3) เป็นระบบมิลติฟังก์ชั่น 
   4) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผงหมึก ข่อ-ขยายได้ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด    จ านวน    11,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 
   -เป็นตู้เหล็กพ่นอบสีชนิดบานเปิด แบบ 2 ประตู มีระบบล็อคอิสระพร้อมมือจับ 
   -ตู้ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 
90x45x180 เซนติเมตร 
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   -มีบานประตูเปิดปิด เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส จ านวน 2 บาน ท าด้วยเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พร้อมมือจับ 
   -กุญแจล็อคชนิดฝังยึดติดกับบานประตู 
   -ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ท าด้วยเหล็กพ่นอบสี สามารถปรับระดับได้ตาม
ความต้องการ 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน  
22,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง  
   -โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬีกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬีกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 BM 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
       -เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  ขนาดไม่น้อย 
กว่า 2 GB หรือ  
    -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ  
Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
    -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
      5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
   6) มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   10) มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
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   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Tank Printer)  จ านวน 
7,500 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Tank Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง 
   -โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงคม ดังนี้ 
   1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner, และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
   2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
   3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   4) ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (pim) 
   5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm) 
   6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด า) ได้ 
   7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 1,200x600 dpi 
   8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Doccument Feed)  
   9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bas-T หรือ
ดี ก ว่ า  จ า น วน ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  1  ช่ อ ง  ห รื อ ส าม ารถ ใช้ ง าน ผ่ าน เค รื อ ข่ า ย ไร้ ส าย  Wifi 
(IEEE802.11b,g,n) ได้ 
   14) มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   15) สามารถให้ได้กับ A4, Letter, Legal, Custom 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
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   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  จ านวน  10,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวด า   จ านวน 
1  เคร่ือง 
   -โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงคม ดังนี้ 
   1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner, และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
   2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   3) มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
   4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
   5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
   6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   7) มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
   8) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
   9) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   10) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   11) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bas-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
   13) มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  250 แผ่น 
   14) สามารถให้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 

 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม 440,000  บำท 
 งบด ำเนินงำน    รวม  440,000   บำท 
 ค่ำตอบแทน   รวม   60,000  บำท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน   
60,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่าย
ในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือที่ด าเนินการ  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ล าดับที่  2 หน้าที่  93  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   (ส านักงานปลัด) 
 

ค่ำใช้สอย    รวม  330,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  จ านวน 
100,000 บาท  
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้เพิ่มความรู้
ความสามารถและตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติขั้น 
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พื้นฐาน เพื่อเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาพร้อม
ทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวร่วมและ
เป็นแกนน าในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องที่นั้น ๆ เพื่อร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์
สาธารณภัยต่าง ๆ กับเจ้าที่ของรัฐได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดอันตรายได้เร็วที่สุดและเกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อาทิ แก๊สถังใหญ่ (LPG) แก๊สเล็ก 
(LPG) น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล ค่าอัดน้ ายาดับเพลิงชนิดผงแห้ง เป็นต้น เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่า
เครื่องแบบ (ชุดเวส) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
   4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ.2553 
   7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 3 หน้า 94  ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
เป็นต้น เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2562 เร่ือง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 6 
หน้าที่ 77  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร   จ านวน  50,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร
ในช่วงเทศกาล  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่าง  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายรณรงค์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
   -เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
   4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
   6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634  ลงวันที่  
22  กันยายน  2557 
   7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661  ลงวันที่  9  
มีนาคม 2561 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล าดับที่  2   หน้าที่ 93  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   (ส านักงานปลัด) 
 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เสือ ให้เกิดความรู้ ความชาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป 
เพื่อสถิติการเกิดอุบัติภัยทุกประเภทไม่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ต าบลเมืองเสือ  เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภารกิจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ เช่น ค่าอัดผงเคมีแห้ง ค่าแก๊สแอลพีจี 
ค่าน้ ามันเบนซิน ฯลฯ เป็นต้น    
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลแลองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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      3) พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 5 หน้าที่ 83  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

ค่ำวัสดุ    รวม  50,000  บำท 
วัสดุเครื่องดับเพลิง   จ านวน    50,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้   
   1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรื อ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
   -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/; 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล าดับที่  1  หน้าที่  93 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 

 

                                       แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ    รวม  3,595,620  บำท 
งบบุคลำกร       รวม  3,070,620  บำท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม   3,070,620  บาท 
เงินเดือนพนักงาน  จ านวน   2,238,360  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 7 อัตรา จ านวน 12  เดือน  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 7 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
   (1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   (2)  นักวิชาการศึกษา    จ านวน  1  ต าแหน่ง   (3)  ครู  จ านวน  5  อัตรา  
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  687,240 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  1,551,120  บาท  
 (กองการศึกษาฯ) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน   ๔๒,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
   (1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  ในอัตราเดือนละ  
3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  42,000  บาท  (กองการศึกษาฯ) 
 

เงินวิทยฐานะ    จ านวน   ๑๖๘,๐๐๐  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู ดังนี้ 
   (๑) ครูช านาญการ (ค.ศ.๒) จ านวน ๔ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ 
เดือน เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๖๘,๐๐๐ บาท (กองการศึกษาฯ)  
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน   603,600  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  4  อัตรา   
                 จ านวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

      (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  3  อัตรา 
      (2) พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  1  อัตรา 
      -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน   18,660  บาท  
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  4  อัตรา  จ านวน  12  
เดือนโดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

    (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  3  อัตรา 
    (2) พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  1  อัตรา 
    -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 
 

 งบด ำเนินงำน    จ ำนวน    342,000  บำท 
  หมวดค่ำตอบแทน     รวม  867000  บำท 
  ค่าเช่าบ้าน     จ านวน   25,000  บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
    -เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  42,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
   -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
   2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ)    
 

ค่ำใช้สอย      รวม   180,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 80,000บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล ครู และผู้ดูแลเด็ก   หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
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       -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิน่  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    จ านวน   70,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และส่งเสริม
พัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตต าบลเมืองเสือ ให้มี
ความพร้อมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความ
เชื่อมั่นในตนเองในสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่รบผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาแห่งวัย และ กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมการมมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน     
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล าดับที่  2   หน้าที่ 62  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน    จ านวน  30,000    บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ 
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นต้น 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 7 หน้า 64  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

ค่ำวัสดุ   รวม   95,000  บำท  
วัสดุส านักงาน   จ านวน   60,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรังปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
   3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าตดิตั้ง เป็นต้น   
   -โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้ 
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
    -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ

เมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  

   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
    -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  น้ าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ 

   -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา) 
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 วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน  35,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร หรือตามปกตีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังนี้  

   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรังปรุงวัสดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ต่อชุดไม่เกิน 20,000บาท  
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 
   4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าตดิตั้ง เป็นต้น   
   -โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
    -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ

เมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  

   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
    -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึ กข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital Video, Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ   

   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
    -ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น 
Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   

   -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
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    งบลงทุน 
    ค่ำครุภัณฑ์         รวม    183,000  บำท 
    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด    จ านวน    5,500  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 1 หลัง มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 

    -เป็นตู้เหล็กพ่นอบสีชนิดบานเปิด แบบ 2 ประตู มีระบบล็อคอิสระพร้อมมือจับ 
    -ตู้ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 
90x45x180 เซนติเมตร 
   -มีบานประตูเปิดปิด เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส จ านวน 2 บาน ท าด้วยเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พร้อมมือจับ 
   -กุญแจล็อคชนิดฝังยึดติดกับบานประตู 
   -ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ท าด้วยเหล็กพ่นอบสี สามารถปรับระดับได้ตาม
ความต้องการ 
   -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 ส านักงบประมาณ 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ) 
 

ครุภัณฑ์การศึกษา 
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น    จ านวน   150,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จ านวน 3 ชุด ส าหรับติดตั้งในสนามเด็ก
เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ทั้ ง 3 แห่ง เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาพร้อมส าหรับการศึกษาเรียนรู้ 
รายละเอียดคุณลักษณะและจุดติดตั้งตามที่ อบต.ก าหนด 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 12 หน้าที่ 66  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษาฯ) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน  
22,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เคร่ือง  
   -โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬีกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬีกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 BM 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
       -เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  ขนาดไม่น้อย 
กว่า 2 GB หรือ  
    -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ  
Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
    -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
      5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
   6) มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   10) มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

    งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  รวม  2,003,100  บำท 
 งบด ำเนินงำน   รวม  1,089,600  บำท 
 ค่ำใช้สอย   รวม  494,720  บำท 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึ กษา    (ค่าอาหารกลางวัน)     จ านวน  

313,600  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร

กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ จ านวน 3 แห่ง  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกกหนองยาว) (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จ านวน  245  วัน  ดังนี้ 

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8 

พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

    8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวั นที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 
เมษายน  2563 

    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ล าดับที่ 2 หน้าที่  62  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ) 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน)  จ านวน   
27,520  บาท 

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สพด.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเสือ  จ านวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 430 บาทต่อปี   

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8 

พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

    8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 
เมษายน  2563 

    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ล าดับที่ 6 หน้าที่ 63  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 

 

 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่าเครื่องแบนักเรียน)    จ านวน    
19,200   บาท 

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สพด.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  จ านวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว)  จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 300 บาทต่อปี   
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    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่การดังนี ้
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8 

พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

    8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 
เมษายน  2563 

    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ล าดับที่ 5 หน้าที่ 63  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 

    

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่าจัดการเรียนการสอน)  จ านวน 
108,800  บาท 

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  )  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
จ านวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  1,700 บาทต่อปี   

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่การดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8 

พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

    8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 
เมษายน  2563 

    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ล าดับที่ 9 หน้าที่ 65  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 

  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)  จ านวน   12,800 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เสือ  จ านวน  3 แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาทต่อปี   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
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    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8 
พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

    8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 
เมษายน  2563 

    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ล าดับที่  3  หน้าที่ 63  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่าอุปกรณ์การเรียน)     จ านวน   
12,800 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ  จ านวน  3 แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว)   จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 200 บาทต่อปี   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8 

พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

    8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 
เมษายน  2563 
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    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ล าดับที่  4  หน้าที่ 63  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 
 

ค่ำวัสดุ  รวม  588,640  บำท 
อาหารเสริม (นม)           จ านวน   588,640     บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหาร
เสริม (นม)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   จ านวน 
3  แห่ง และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  3  
แห่ง  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6  จ านวน 
260 วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที่  9 มิถุนายน 2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ล าดับที่ 1 หน้าที่ 62  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 
 

งบลงทุน       รวม  25,500  บำท 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม  25,500 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  25,500  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ตามแบบที่ อบต. ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -ค่าต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน  ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 
8 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร จ านวน 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 3 หน้าที่ 63  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

งบเงินอุดหนุน   รวม  888,000 บำท 
เงินอุดหนุน   รวม  888,000  บำท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน   (สพฐ.)    จ านวน 
888,000   บาท 
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   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียน
บ้านเมืองเสือ,โรงเรียนบ้านหนองแคน และโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว)   อัตรามื้อละ  20  
บาทต่อคน  จ านวน 200 วัน     
   -เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน  2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 
มิถุนายน   2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวั นที่ 19 
มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   ล าดับที่  11 หน้าที่ 66  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (กองการศึกษาฯ) 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  รวม  360,000  บำท 
งบด ำเนินงำน   รวม  140,000  บำท 
ค่ำใช้สอย     รวม  100,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  จ านวน  30,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ  ได้แก่  การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เช่น  การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ล าดับที่ 2 หน้า 75  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     จ านวน  
20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการการใช้และการตกแต่งสถานที่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าเกลือไอโอดีน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2562  
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/1175  ลง
วันที่  25  เมษายน  2561 
   3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว1758  ลง
วันที่  13  มิถุนายน  2561 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
   5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   ล าดับที่  5  หน้าที่  76  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   จ านวน  50,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่สุนัข/แมว  ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  และค่าส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการดังกล่าว  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว2072  ลง
วันที่  5  กรกฎาคม  2561 
   3)  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535 
   4)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
   5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1203  ลงวันที่  15  
มิถุนายน  2558  เร่ือง  การด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ล าดับที่  6  หน้าที่  77  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

ค่ำวัสดุ    รวม  40,000   บำท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  40,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
   3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น 
   (1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท วัคซีน ส าลี และผ้าพันแผล 
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ 
กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ล าดับที่  2  หน้าที่  75  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

งบเงินอุดหนุน  รวม   220,000  บำท 
เงินอุดหนุน     รวม 220,000  บำท 
เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน  จ านวน  220,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 -11  จ านวน  11  แห่ง ๆ 
ละ  20,000  บาท  เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรมต่าง ๆ  ให้
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะของประชาชน  ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับภารกิจของแต่ละโครงการ  
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   -เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616  ลงวันที่ 24 
มิถุนายน  2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
   5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561 
   6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   ล าดับที่  4   หน้าที่  76  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  รวม  693,880  บำท 
งบบุคลำกร   รวม  623,880  บำท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม  603,300  บาท 
เงินเดือนพนักงาน   จ านวน  293,760  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสว่นต าบล  จ านวน  1  อัตรา  
จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
   (1) นักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  291,960  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  2  อัตรา  
จ านวน  12  เดือน   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จ านวน  1  อัตรา   
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองสวัสดิการสังคม) 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  38,160  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนกังาจ้าง 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน   
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน 1 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จ านวน 1 อัตรา 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) 
 

งบด ำเนินงำน   รวม   60,000  บำท 
ค่ำใช้สอย    รวม   20,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร      จ านวน   
20,000  บาท  
   -เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและน อก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ   
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

 ค่ำวัสดุ   รวม   40,000  บำท 
 วัสดุส านักงาน   จ านวน  20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของทีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
   3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
   -โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้  
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ า
นาลบค าผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ 
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ  -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน   20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวสัดุ 
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ต่อชุดไม่เกิน 20,000บาท 
   3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
   4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

      -โดยจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Froppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั วพิ มพ์ หรือ เทปพิ มพ์ ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ 
   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
   -ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีท
ฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card  Ethernet Card, Land Card, 
Antivirus Card, Sound Card)  เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
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งบลงทุน   รวม   10,000  บำท 
ค่ำครุภัณฑ์  รวม  10,000 บำท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1    จ านวน   10,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์  หรือ  LED สี    จ านวน 1  เครื่องโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
   1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
   3) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
   4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   5) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bas-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้  
   8) มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  250 แผ่น 
   9) สามารถให้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์     รวม  50,000   บำท 
งบด ำเนินงำน   รวม   50,000   บำท 
ค่ำใช้สอย    รวม    50,000   บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 
50,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ การส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 2   หน้าที่ 70  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) 
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                         แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม   1,317,360  บำท 
งบบุคลำกร      รวม   1,099,860  บำท 
เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า)   รวม   1,199,300  บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   873,780  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 3  อัตรา  
จ านวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
   (1) ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  จ านวน  1  อัตรา 
   (2) นายช่างโยธา  จ านวน  2  อัตรา   
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน   21,300  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
   (1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว นายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน   42,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้   
   (1) ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท    
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน   149,160  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  1  อัตรา  
จ านวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  อัตรา  
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 

 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง     จ านวน     13,620  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวส าหรับพนักงานจา้ง 1 อัตรา จ านวน  12  
เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี ้
   (1) พนักงานจา้งตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  1  อัตรา 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองชา่ง) 

 

งบด ำเนินงำน   รวม    180,000   บำท 
ค่ำตอบแทน     รวม  20,000   บำท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสว่นต าบลตามสทิธิที่ควรจะ
ได้รับ   
   -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 
   2) ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560 
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   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
      -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

ค่ำใช้สอย     รวม   110,000  บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ า      จ านวน    10,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ า  จา่ยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน  นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสัง่การ  ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 
2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองชา่ง) 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     จ านวน   
30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปราชการส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการรถ
ราชการ ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากกรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อการ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การก าหนดราคากลาง การออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง การเงินการคลัง การพัสดุ เป็นต้น 
   -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน    จ านวน   70,000   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อ
พัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทน  เช่น การใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  
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ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ 
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 4   หน้า 99 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

ค่ำวัสดุ       รวม   50,000  บำท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน   30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย  ดังนี้ 
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
   3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น  
   -โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้   
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน 
แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ      
     -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรบปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน   20,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย  ดังนี้ 
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000บาท 
   3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
   4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง
เป็นต้น 
   -โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
   (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
   (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
   -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital Video, Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล  (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หั วพิ มพ์หรือ เทปพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
   -ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น 
Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
   -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรบปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

งบลงทุน     รวม   27,500  บำท 
ค่ำครุภัณฑ์    รวม  27,500  บำท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จ านวน  30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 BM 
   -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ 
Graphic Processing Unit   ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB  หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   -มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   -มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง) 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Tank Printer)  จ านวน 
7,500 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Tank Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง 
   -โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงคม ดังนี้ 
   -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner, และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
   -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
    -ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (pim) 
   -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm) 
   -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด า) ได้ 
   -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 1,200x600 dpi 
   -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Doccument Feed)  
   -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bas-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (IEEE802.11b,g,n) ได้ 
   -มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   -สามารถให้ได้กับ A4, Letter, Legal, Custom 

 



-66- 
 

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (กองช่าง) 
  

งำนไฟฟ้ำถนน      รวม   3,249,000   บำท 
งบลงทุน      รวม   2,649,000  บำท 
ค่ำครุภัณฑ์    รวม   216,000  บำท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
โคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์    จ านวน   216,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จ านวน 12 ชุด 
โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   -ขนาดเสาไฟสูงไม่น้อยกว่า  4 เมตร 
   -โคมไฟใช้หลอดไฟ ชนิด LED หรือดีกว่า ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 400 Watt 
   -แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้เวลาในการชาร์จไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อคร้ัง 
   -ระบบเก็บพลังงานใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน สามารถเก็บพลังงานในการให้แสง
สว่างได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟ 1 คร้ัง 
   -สามารถเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ หรือใช้รีโมทคอนโทรล 
   -รวมค่าแรงติดตั้งพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดจุดติดตั้งตามที่ อบต.
เมืองเสือ ก าหนด) 
   -จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    



-67- 
 

   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ 9 หน้าที่ 126   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    รวม   2,433,000  บำท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม  จ านวน   99,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่
สาธารณะประโยชน์สระบัว   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว  50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.20 
เมตร  (รายละเอียด และจุดเร่ิมต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบก าหนด) 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
หน้าที่  67 ล าดับที่ 6  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ  จ านวน   352,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.   ตามรายละเอียดดังนี้ (ระยะทางจุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่
สาธารณะประโยชน์หนองระหาญ   ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  137  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  685  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุก 
ข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียด และจุดเร่ิมต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบก าหนด) 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
หน้าที่   69   ล าดับที่ 31  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน  จ านวน   306,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แคน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการ
และจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด)  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการหลังโรงเรียนบ้านหนองแคน
และจุดสิ้นสุดโครงการหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่
ทางด้วยหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดและจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3  หน้าที่  80 
ล าดับที่  26  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว  จ านวน   109,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ยาว  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด  จ านวน 2 สาย ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
    -สายที่ 1  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างที่สาธารณะ
ประโยชน์หนองยาวใต้ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการข้างที่นา นางค าภู สมภักดี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 
เมตร ยาว  37 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
   -สายที่ 2  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุด
โครงการ  ข้างบ้าน นางน้อย อุทปา ขนาดผิวจราจรกว้าง  3   เมตร  ยาว  26 เมตร  หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร 
   (รายละเอียดและจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 4  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก  จ านวน   196,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุด เริ่มต้นโครงการแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 219 ข้างที่นา นายพันธ์  รักชีพ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่นา นายไพศาล แตงกุลา  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 115  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
402 ตารางเมตร (รายละเอียดและจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสดุโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้าที่  69  ล าดับที่ 28  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน  จ านวน  94,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
แคน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จุดเร่ิมต้นโครงการข้างที่นา นางชุติมา เฮงสวัสิด์
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการริมถนนสาย  219   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  ยาว  48  เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า   192   ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วย
หินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ -จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
หน้าที่   68   ล าดับที่  18   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11  บ้านหนองยาว จ านวน  351,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่   11 บ้าน
หนองยาว พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มต้นโครงการข้างดอนปู่ตา ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการข้างที่นา นายโสม อุชัย  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว   177  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยว่า  708  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 เมตร  (รายละเอียดและจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด)  
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 81 ล าดับที่ 10  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านหนองอีเข็ม จ านวน  351,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 3  บ้านหนองอี
เข็ม  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนายวนิช กุหลาบขาว ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการข้างที่นา นายบุญหลอด  ชาตาธิคุณ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว   
177  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยว่า  708  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่
ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร  (รายละเอียดและจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด)  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่  
68  ล าดับที่ 15  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

    โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านบุลาน  จ านวน  352,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 6  บ้านบุลาน  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  -ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเร่ิมต้นโครงการข้างบ้านนายอุบล มากกมล ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้าน นางค าบ่อ เสนาพรม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ยาว 145 เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยว่า725 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ0.5 เมตร (รายละเอียดจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด)  
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)   ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  1    
หน้าที่  72  ล าดับที่ 1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 10 จ านวน 
113,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -ค่าปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุก จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่นา นายบุญแรม 
พรมโคตร ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ข้างที่นา นายอ่อนสา เวโสวา  ขนาดกว้าง  3.5 เมตร  ยาว 520 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 182 ลูกบาศก์เมตร เมตร  
(รายละเอียดและจุดเร่ิมต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด)  
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1    
หน้าที่  67  ล าดับที่ 11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่  4 จ านวน 
110,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  4 บ้านหนองแคน พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   -สายที่ 1  ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก   จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้าน    นายนาวี 
ทวยไธสง  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ข้างที่   นางสมจิตร น้อยจันวงษ์    ขนาดกว้างเฉลี่ย  2.5 เมตร  
ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร  
   -สายที่ ๒ ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก   จุดเร่ิมต้นโครงการข้างที่ นายชัยแดน แพน
ลิ้นฟ้า  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ข้างที่นา นางปรียาดา สวนบุรี     ขนาดกว้างเฉลี่ย  3 เมตร  ยาว 
320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลูกบาศก์เมตร   
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ฉบับแก้ไข  ครั้งที่ 3  หน้าที่  
80  ล าดับที่ 16  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 



-70- 
 

งบเงินอุดหนุน      รวม   600,000   บำท 
เงินอุดหนุน     รวม   600,000  บำท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
โครงการขยายเขตไฟฟภายในหมู่บ้านในต าบลเมืองเสือ    จ านวน   500,000  บาท 
   -เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อเป็น
ค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตต าบลเมืองเสือ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชาบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 38  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 
 

โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคในเขตต าบลเมืองเสือ  จ านวน  100,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อ
เป็นค่าขยายเขตระบบประปาในเขตต าบลเมืองเสือ 
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชาบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 37  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง) 

 

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม   80,000   บำท 
งบด ำเนินงำน    รวม   80,000   บำท 
ค่ำใช้สอย   รวม  80,000   บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ    จ านวน   50,000   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ได้แก่ 
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
สถานที่ราชการและชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

       เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
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   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
   4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 1  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning Day)   จ านวน  30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning 
Day)   ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ การรณรงค์ท าความสะอาด สถานที่
ราชการและชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

       -เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
   1) พระราชาบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
   4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 98 ล าดับที่  2  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   รวม   350,000  บำท 
งบด ำเนินงำน  300,000  บำท 
ค่ำใช้สอย    รวม  300,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน   หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   จ านวน 
70,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน  
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสถานที่จัดงาน  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ 
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อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดงาน   
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559    
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  43  ล าดับที่  7  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน   30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   เช่น  
การจัดอบรม  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
   2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 71  ล าดับที่ 2  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส านักงานปลัด) 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   จ านวน   70,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  เพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  
ค่ าใช้ จ่ ายในพิ ธี เปิ ดและปิดการอบรม   ค่ าวัสดุ   เครื่องเขียน   และ อุปกรณ์   ค่ า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ 
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ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

   1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
   2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2553 
   6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 73  ล าดับที่  6  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  จ านวน  30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว  ได้แก่  การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ   
การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่  การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว  การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เช่น  การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
  -เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
   4)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 72  ล าดับที่ 4   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  จ านวน   70,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ    เช่น  การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว  เป็นต้น    โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสถานที่จัดงาน  ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ค่าจัดซื้อต้นไม้  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดงาน   

       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2559     
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 72  ล าดับที่ 3  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  30,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

       -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
    2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  71  ล าดับที่ 1  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

งบเงินอุดหนุน   รวม   50,000  บำท 
เงินอุดหนุน   รวม  50,000  บำท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จ านวน  30,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน  หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

   -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
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   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 73  ล าดับที่ 7  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการผู้น าสีขาวปลอดยาเสพติดอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย   จ านวน  10,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการโครงการผู้น าสีขาวปลอดยาเสพติดอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

   -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่  2 

หน้าที่ 78  ล าดับที่ 9  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการเยาวชนสีขาวปลอดยาเสพติดอ าเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย   จ านวน  30,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการโครงการเยาวชนสีขาวปลอดยาเสพติดอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  

   -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่  2  

หน้าที่ 79  ล าดับที่ 10  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
    งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม   270,000  บำท 

งบด ำเนินงำน   รวม  200,000  บำท 
ค่ำใช้สอย  รวม  200,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จ านวน   150,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่
จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่ารถ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่ าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์   ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  92   ล าดับที่ 4  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ) 
 

    โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ  จ านวน   50,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณีต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่ารถ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 91 ล าดับที่  2  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษาฯ) 
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งบเงินอุดหนุน   รวม  70,000  บำท 
เงินอุดหนุน   รวม  70,000  บำท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย   จ านวน  20,000  บาท 

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ในการด าเนินการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย     
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 92 ล าดับที่ 4  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองยาว หมู่ที่ 11   จ านวน  50,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองยาว  หมู่ที่  11  ในการ
ด าเนินการจัดงานประเพณีบุญคูท้าวเต่า  ประจ าปี  2564   
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 92 ล าดับที่ 5  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ) 
 

แผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร    รวม  200,000  บำท 
งบด ำเนินงำน     รวม  20,000  บำท 
ค่ำใช้สอย     รวม   200,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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    โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า   จ านวน   50,000   บาท 

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าฝายชะลอน้ า เช่น การใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 67 ล าดับที่ 2  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  จ านวน  30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์  เช่น การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 69 ล าดับที่ 7  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

โครงการรณรงค์ใช้สารชีวภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืช  จ านวน  30,000 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์  เช่น การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
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   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 6๗ ล าดับที่ ๑  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับปรุงดิน จ านวน 30,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการ

เพาะปลูกเพื่อปรับปรุงดิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดปิดการอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
   2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 68 ล าดับที่ 4  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  จ านวน  30,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์    เพื่อ
การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า
รับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
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   2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  68  ล าดับที่  5  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้  (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์  จ านวน  30,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์    
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้ เข้ารับการอบรม  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 69  ล าดับที่  8  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้  รวม  ๑๕๐,000  บำท 
งบด ำเนินงำน    รวม   150,000  บำท 
ค่ำใช้สอย   รวม  150,000  บำท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน์  จ านวน    50,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน์    เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
    -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 97  ล าดับที่  2  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
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โครงการก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ า  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ า เพื่อ
การบริหารจัดการน้ า เป็นการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเปิดทางระบายน้ า ในการป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วม เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ ในการดูแลสภาพแวดล้อม และสร้างความรักความสามัคคีควบคู่กันไปด้วย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559     
    ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ล าดับที่ ๓ หน้าที่ ๙๘  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกร้อน  จ านวน   50,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหา
โลกร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ต าบลเมืองเสือ และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้คืนความอุดม
สมบูรณ์ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบ ารุงดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สีเขียวสร้างความอุดมสมบูรณ์ ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากป่าไม้สามารถกินผลกินใบและน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่มน้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจ าท าโครงการ   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้   
    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559     
    ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 97  ล าดับที่  1  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     จ านวน   ๒0,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เช่น การส ารวจพันธุ์พื้นเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรมสัมมนา เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสถานทีจ่ัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน การ
ใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
   1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
   2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100  ล าดับที่  6  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงำนงบกลำง 
งบกลำง    รวม   6,8๒๔,๐๐0  บำท 
งบกลำง    รวม  6,8๒๔,๐๐0  บำท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน   1๐๒,๖๗0  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้างอัตราร้อย
ละ ๕ ของค่าจ้างที่ อบต. จะต้องจ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้ าง โดย
ค านวณได้ดังนี้  ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
๒,๐๕๓,๓๘๐ x ร้อยละ ๕ = ๑๐๒,๖๖๙ บาท    
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
    ๒)  หนังสือส านักงาน  ก.จ.,ก.ท.  และ  ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว9  ลง
วันที่  22  มกราคม  2557 เร่ืองการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
    3)  หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.  และ  ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) 
    ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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    ๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๗๘๖ ลงวันที่  ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    -ตั้งจ่ายเงินรายได้   (ส านักงานปลัด)  
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จ านวน  ๔,๑๑0  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ของพนักงานจ้างที่ อบต. จะต้องจ่ายใน
อัตราร้อยละ ๐.๒  โดยค านวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  จ านวน  ๒,๐๕๓,๓๘๐ บาท x ร้อยละ ๐.๒ = ๔,๑๐๖.๗๖ บาท 
    -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
    ๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๑/ว๔๑๗๒ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เร่ือง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัดฯ) 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน   4,๗๒๘,๖00  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่สูงอายุ    
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ๓) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๖)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๕๓๖๐ ลง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ๗)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๔๘๔ ลง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    
    ๘)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๖๕๑ ลง
วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๖๓    
    ๙)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๒๐๓๒ ลง
วันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๓    
    ๑๐)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๑๑๗๔ ลง
วันที่  ๑๔  เมษายน ๒๕๖๓    
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ล าดับที่  1  หน้าที่  ๖๕  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน   ๑,๒๑๔,๔๐๐  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ           
    -เป็นไปพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
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    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๕)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว๕๓๖๐ ลง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ๖)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๔๘๔ ลง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    
    ๗)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๖๕๑ ลง
วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๖๓    
    ๘)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๒๐๓๒ ลง
วันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๓    
    ๙)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ๑๑๗๔ ลง
วันที่  ๑๔  เมษายน ๒๕๖๓    
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ล าดับที่  ๒ หน้าที่  ๖๕  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  60,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๔)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08๐๘.๒/ว ๓๘๔๒  ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน  256๓  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
หน้าที่  ๖๕  ล าดับที่  ๓   ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

เงินส ารองจ่าย  จ านวน   4๓3,๘๓0  บาท 
    -เพื่อส ารองจ่ายในการเผชิญเหตุตลอดปี  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้  เช่นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย   ไฟป่า
และหมอกควัน เป็นต้น   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย 
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    -เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ๓) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๕) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ๖)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    ๗)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๗.๒/ว ๒๑๒๐  ลงวันที่  ๙ 
เมษายน  ๒๕๖๓ เร่ืองซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) 
    ๘)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว0684  ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๙) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๗/ว ๖๗๖๘  ลง
วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน 2560  
    ๑๐) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๕/ว ๔๐๑๔  ลง
วันที่  ๑๒  ธันวาคม  256๑  
    ๑๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๔/ว ๔๙๖๗ ลง
วันที่  ๔  ธันวาคม  256๒  
    ๑๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๔/ว ๕๑๔๑ ลง
วันที่  ๑๘  ธันวาคม  256๒  
    ๑๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๔/ว ๑๐๒๒ ลง
วันที่  ๓๑  มีนาคม  256๓  
    ๑๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๑๐.๔/ว ๑๖๕๖ ลง
วันที่  ๘  มิถุนายน  256๓  
    ๑๕) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08๒๐.๔/ว ๔๙๓๐ ลง
วันที่  ๔  ธันวาคม  256๒  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  96  ล าดับที่  1  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ๒๐๔,๘๑๐ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป  ๒๕๘,๔๕๐ บาท  (ส านักงานปลัด) 
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน   
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ต าบลเมืองเสือ   จ านวน    100,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ    
    -เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562 
    ๒)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.25๔๒     
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    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๔) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
    ๕) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๖) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๗) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 78  ล าดับที่ 1  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

เงินช่วยพิเศษ   จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    ๑) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๒) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท.  และ อ.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างถึงแต่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักปลัด) 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน   1๗๐,๓๙๐   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) ตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ ๑ ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินบริจาค และเงินอุดหนุน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประมาณ
การรายรับไว้ที่   ๓๐,๘๓๙,๐๐๐ บาท  ค านวณได้ ดังนี้   ๓๐,๘๓๙,๐๐๐-๑๓,๘๐๐,๐๐๐ = 
๑๗,๐๓๙,๐๐๐ x 1/๑๐๐  = ๑๗๐,๓๙๐  บาท 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2546   
   3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
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   ๔) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๕/ว ๓๔ ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๕) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๒๑๒ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน  ๒๕๖๓  

      -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
 

      ตามที่ดิฉัน ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256%  แล้วนั้น  จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ไปแล้วนั้น มีท่าน
สมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ซึ่งญัตตินี้เป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ ในวาระที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนอภิปราย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ 

นางสุวิชา เศษไธสง กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางสุวิชา เศษไธสง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙  ขออภิปรายใน
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ นี้ และก็ขอฝากให้ทาง
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับทุกหมู่บ้านให้ได้งบประมาณใกล้เคียงกันด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า บ้านเมือง
อุดม หมู่ที่ ๙ ได้งบประมาณน้อยมาก 

นายข าธรรพ์ เดชเถร กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายข าธรรพ์ เดชเถร  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗ กระผมขอ
อภิปรายสนับสนุนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีก จึงขอมติที่
ประชุมสภาว่าจะให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ วาระที่ 1  หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  รับหลักกำรแหง่ร่ำงข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  
  256๔   ด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 
       -รับร่ำงฯ        ๒๐    คะแนน   
       -ไม่รับร่ำงฯ       -    คะแนน 
       -งดออกเสียง     ๑    คะแนน 
ประธานสภา ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
แล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 
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เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   จึงปรึกษาที่ประชุมว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  (ข้อ 103, 
104 และ 105)   จ านวนกี่คนและก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย 

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน กราบเรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายบุญจันทร์ หงษ์หิน  รองประธานสภา  ขอเสนอตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน 

นายประพร มาบิดา กราบเรียนท่านประธานสภา กระผม นายประพร มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง 
นายบุญมาก แทนนรินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา  กระผม นายบุญมาก  แทนนรินทร์   สมาชิกสภา อบต.     หมู่ที่ 2 

ขอรับรอง 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ จ านวน 3  คน จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติมาทีละหนึ่งชื่อ จนครบทั้งสามคน  จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้เสนอชื่อ คนที่ 1 

นายบุญจันท์ หงษ์หิน กราบเรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์  หงษ์หิน รองประธานสภา  กระผมขอเสนอ    
นายข าธรรพ์  เดชเถร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

นายประพร มาบิดา กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายประพร มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   ขอรบัรอง 
นางสุวิชา  เศษไธสง  กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางสุวิชา เศษไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ขอรับรอง 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก   นายข าธรรพ์  เดชเถร 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 1   ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ขอให้

ที่ประชุมได้เสนอชื่อมา    
นายดวงจันทร์ ลายโถ กราบเรียนท่านประธานสภา  กระผม นายดวงจันทร์ ลายโถ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔    ขอ

เสนอ  นายศรีจันทร์  ส ามาสะโก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
นาบุษบา พานวงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภา  ดิฉัน นางบุษบา  พานวงษ์  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ ๑๐  ขอรับรอง 
นายอุดม น้อยจันวงษ์  กราบเรียนท่านประธานสภา กระผม นายอุดม น้อยจันวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ขอรับรอง 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก  นายศรีจันทร์  ส ามาสะโก 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2   ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   

ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อมา    
นายบุญจันทร์ หงษ์หิน กราบเรียนท่านประธานสภา  กระผม นายบุญจันทร์ หงษ์หิน รองประธานสภา อบต.   ขอเสนอ    
  นายสุวรรณ  พวงจันทร์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
นางบุญช่วย แสนมี กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางบุญช่วย แสนมี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙    ขอรับรอง 
ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า กราบเรียนท่านประธานสภา กระผม ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ ๔ 
  ขอรับรอง 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก  นายสุวรรณ   พวงจันทร์ 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เป็นอันว่าที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  

สามคนแล้ว ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ  (ข้อ 45 วรรคสาม) และ 
ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการด้วย    

นายสุทัศน์ บุญโสม กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายสุทัศน์ บุญโสม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ 
ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  จ านวน ๓ วัน  ตั้งแต่วันที่  11-13  
สิงหาคม   256๓     ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น 

นายประพร มาบิดา กราบเรียนท่านประธานสภา กระผม นายประพร มาบิดา   ส.อบต. หมู่ที่ ๗  ขอรับรอง    
นายดวงจันทร์ ลายโถ กราบเรียนท่านประธานสภา กระผม นายดวงจันทร์  ลายโถ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔  ขอรับรอง   
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ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลา
ในการเสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการตามที่มีสมาชิกเสนอมาคือ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
256๓   ถึง วันที่ 13  สิงหาคม 256๓  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ก็ขอให้ท่านสมาชิกที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติได้เสนอค า
แปรญัตติได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่  3  ในวันที่  21  
สิงหาคม  256๓  เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ซึ่งจะได้
แจ้งหนังสือนัดประชุมต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสืออีกทีหนึ่ง 

 

ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ำมี 
ประธานสภา ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
ปลัด อบต. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔-๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภา ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 
นางสุวิชา เศษไธสง ได้แจ้งเร่ืองโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลงังานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองอุดม ช ารุดไฟไม่ติด 
  ฝากทางท่านผู้บริหารท าการซ่อมแซมให้ด่วนด้วย 
นายบุญจันทร์ หงษ์หิน ได้สอบถามถึงโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้มีก าหนดการหรือยัง 
ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถาม 
  -กรณีโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ช ารุด ก็ขอให้หมู่ที่ที่โคมไฟช ารุด แจ้งเรื่องได้ที่ งาน

ป้องกัน ส านักปลัด 
  -กรณีการจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ก็ยังไม่ได้ก าหนดการ ซึ่งก็ต้องอาศัยองค์ประกอบใน

หลายๆ เรื่อง ก็พิจารณาไปก่อน 
ประธานสภา กล่าวปิดประชุม  ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
               (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ     ทุมมาลา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
       (ลงชื่อ)       สมศรี   อีคะละ      ผู้ตรวจบันทึก 
                    (นายสมศรี   อีคะละ)  
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
                    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

              (ลงชื่อ)      นางพูนสวัสดิ์   แสงงาม      ประธานกรรมการ 
                       (พูนสวัสดิ์   แสงงาม) 
 

             (ลงชื่อ)         ดวงจันทร์   ลายโถ          กรรมการ 
                   (นายดวงจันทร์   ลายโถ) 
 

     (ลงชื่อ)       สุวิชา     เศษไธสง             กรรมการ  
                                 (นางสุวิชา   เศษไธสง)      
 



 
 -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
  ประจ าป ี ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่   10  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ในการประชุม 
           สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


