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ของ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัต ิเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

  -------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ได้จัดท าข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61 และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอบางบัวทอง ตามหนังสืออ าเภอบางบัวทอง ที่ นบ ๐๐๒๓.๙/3584 ลงวันที่ 14 กันยายน ๒๕61 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑          
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้ “ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62” ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร โดยมีรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามเอกสาร
ข้อบัญญัติฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2561 
     
 
 

สมศักดิ์  อยู่เจริญ 
(นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

ล าดับที ่ รายการ หน้า 
1 ส่วนที่ 1 : ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายรับ) 
  ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่าย) 
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2 ส่วนที่ 2 : ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2562            
  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                    
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
  รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                      
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน (แยกตามกองราชการ) 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         - งานบริหารทั่วไป  (ส านักงานปลัด) 
         - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (ส านักงานปลัด) 
         - งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักงานปลัด) 
      แผนงานการศึกษา 
         - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 
         - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 
         - งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  (กองการศึกษาฯ) 
      แผนงานสาธารณสุข 
         - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ) 
         - งานโรงพยาบาล  (กองสาธารณสุขฯ) 
         - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (กองสาธารณสุขฯ, กองส่งเสริม     
           การเกษตร) 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (กองสวัสดิการสังคม) 
         - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (กองสวัสดิการสังคม) 
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15-69 
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71-91 
92-95 
96-109 

 
110-119 

 
120-132 
133-144 
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146-159 
160-162 
163-170 

 
 

171-180 
181-182 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายการ หน้า 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

         - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
         - งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง) 
         - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (กองสาธารณสุขฯ) 
         - งานบ าบัดน้ าเสีย  (กองช่าง) 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (กองสวัสดิการสังคม) 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
         - งานกีฬาและนันทนาการ  (กองการศึกษาฯ) 
         - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษาฯ) 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กองช่าง, กองการศึกษาฯ) 
        แผนงานการเกษตร 
         - งานส่งเสริมการเกษตร  (กองส่งเสริมการเกษตร) 
         - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  (กองส่งเสริมการเกษตร) 
        แผนงานงบกลาง 
         - งานงบกลาง  (ส านักงานปลัด, กองสวัสดิการสังคม, กองสาธารณสุขฯ) 

 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างและเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนฯ 
  รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาฯ (หมวดค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
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องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

เขต/อําเภอ บางบัวทอง    จังหวัดนนทบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9/9 หมู่ที่ 6   ซอย-  ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

พื้นที่ 18.16 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 22,846 คน

ชาย 11,042 คน

หญิง 11,804 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลละหารอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลละหารจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 316,035,753.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 107,247,870.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 73,172,069.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 3,333,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 36 โครงการ รวม 49,151,800.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 218,220,825.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 54,351,375.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 6,318,427.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 2,469,765.43 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 341,038.90 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 112,927,182.99 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 41,813,035.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 107,638,300.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 29,815,280.37 บาท

งบบุคลากร จํานวน 37,732,431.01 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 28,145,199.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,782,764.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 9,137,626.08 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 32,002,754.74 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 50,621,761.91 49,730,000.00 52,740,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,631,824.43 3,478,500.00 4,184,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,046,831.23 2,000,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 471,249.80 550,000.00 400,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 57,771,667.37 55,758,500.00 59,324,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 117,905,290.16 90,780,000.00 112,310,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117,905,290.16 90,780,000.00 112,310,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,913,891.31 40,000,000.00 41,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,913,891.31 40,000,000.00 41,000,000.00

รวม 216,590,848.84 186,538,500.00 212,634,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 21,748,291.50 29,025,425.00 33,746,695.00

งบบุคลากร 35,984,431.63 48,898,600.00 52,781,340.00

งบดําเนินงาน 31,194,233.52 42,966,900.00 50,472,115.00

งบลงทุน 43,932,875.00 55,846,100.00 65,973,600.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 60,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 8,403,142.09 9,441,500.00 9,368,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 141,262,973.74 186,238,525.00 212,391,750.00

รวม 141,262,973.74 186,238,525.00 212,391,750.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 31,833,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,918,460

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 26,319,395

แผนงานสาธารณสุข 11,655,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,778,600

แผนงานเคหะและชุมชน 35,428,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,750,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55,210,000

แผนงานการเกษตร 3,501,640

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 33,746,695

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 212,391,750





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 12,463,800 0 5,978,880 18,442,680

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,627,880 0 0 2,627,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,835,920 0 5,978,880 15,814,800

งบดําเนินงาน 9,054,800 1,050,000 2,874,900 12,979,700

    ค่าตอบแทน 1,234,800 0 154,900 1,389,700

    ค่าใช้สอย 5,460,000 1,050,000 2,250,000 8,760,000

    ค่าวัสดุ 1,260,000 0 470,000 1,730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,100,000 0 0 1,100,000

งบลงทุน 160,600 72,500 128,000 361,100

    ค่าครุภัณฑ์ 160,600 72,500 128,000 361,100

งบรายจ่ายอื่น 0 50,000 0 50,000

    รายจ่ายอื่น 0 50,000 0 50,000

                                             รวม 21,679,200 1,172,500 8,981,780 31,833,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 2,607,660 2,607,660

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,607,660 2,607,660

งบดําเนินงาน 2,280,000 2,280,000

    ค่าตอบแทน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 1,500,000 1,500,000

    ค่าวัสดุ 690,000 690,000

งบลงทุน 30,800 30,800

    ค่าครุภัณฑ์ 30,800 30,800

                                             รวม 4,918,460 4,918,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,604,960 7,984,620 0 10,589,580

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,604,960 7,984,620 0 10,589,580

งบดําเนินงาน 481,000 8,665,415 500,000 9,646,415

    ค่าตอบแทน 61,000 41,175 0 102,175

    ค่าใช้สอย 160,000 4,037,240 500,000 4,697,240

    ค่าวัสดุ 260,000 4,437,000 0 4,697,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 150,000 0 150,000

งบลงทุน 95,400 0 0 95,400

    ค่าครุภัณฑ์ 95,400 0 0 95,400

งบเงินอุดหนุน 0 5,988,000 0 5,988,000

    เงินอุดหนุน 0 5,988,000 0 5,988,000

                                             รวม 3,181,360 22,638,035 500,000 26,319,395

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 5,318,280 0 0 5,318,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,318,280 0 0 5,318,280

งบดําเนินงาน 796,000 685,000 2,194,000 3,675,000

    ค่าตอบแทน 116,000 0 0 116,000

    ค่าใช้สอย 190,000 625,000 2,114,000 2,929,000

    ค่าวัสดุ 490,000 60,000 80,000 630,000

งบลงทุน 241,900 2,040,000 0 2,281,900

    ค่าครุภัณฑ์ 241,900 2,040,000 0 2,281,900

งบเงินอุดหนุน 0 0 380,000 380,000

    เงินอุดหนุน 0 0 380,000 380,000

                                             รวม 6,356,180 2,725,000 2,574,000 11,655,180



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 3,293,100 0 3,293,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,293,100 0 3,293,100

งบดําเนินงาน 840,000 620,000 1,460,000

    ค่าตอบแทน 210,000 0 210,000

    ค่าใช้สอย 280,000 620,000 900,000

    ค่าวัสดุ 350,000 0 350,000

งบลงทุน 25,500 0 25,500

    ค่าครุภัณฑ์ 25,500 0 25,500

                                             รวม 4,158,600 620,000 4,778,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 5,099,460 0 5,093,940 0 10,193,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,099,460 0 5,093,940 0 10,193,400

งบดําเนินงาน 1,590,000 1,500,000 7,076,000 2,100,000 12,266,000

    ค่าตอบแทน 160,000 0 100,000 0 260,000

    ค่าใช้สอย 420,000 1,000,000 4,100,000 2,000,000 7,520,000

    ค่าวัสดุ 1,010,000 500,000 2,870,000 100,000 4,480,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 6,000 0 6,000

งบลงทุน 189,900 5,745,000 34,000 4,000,000 9,968,900

    ค่าครุภัณฑ์ 189,900 3,745,000 34,000 4,000,000 7,968,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,000,000 0 0 2,000,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000 0 0 3,000,000

    เงินอุดหนุน 0 3,000,000 0 0 3,000,000

                                             รวม 6,879,360 10,245,000 12,203,940 6,100,000 35,428,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

                                             รวม 250,000 250,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 1,080,000 1,670,000 2,750,000

    ค่าใช้สอย 930,000 1,670,000 2,600,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 2,000,000 0 2,000,000

    ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 0 2,000,000

                                             รวม 3,080,000 1,670,000 4,750,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 4,000,000 4,000,000

    ค่าใช้สอย 4,000,000 4,000,000

งบลงทุน 51,210,000 51,210,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 51,210,000 51,210,000

                                             รวม 55,210,000 55,210,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 2,336,640 0 2,336,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,336,640 0 2,336,640

งบดําเนินงาน 905,000 260,000 1,165,000

    ค่าตอบแทน 45,000 0 45,000

    ค่าใช้สอย 740,000 260,000 1,000,000

    ค่าวัสดุ 120,000 0 120,000

                                             รวม 3,241,640 260,000 3,501,640

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 33,746,695 33,746,695

    งบกลาง 33,746,695 33,746,695

                                             รวม 33,746,695 33,746,695



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 31,833,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,918,460

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 26,319,395

แผนงานสาธารณสุข 11,655,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,778,600

แผนงานเคหะและชุมชน 35,428,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,750,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55,210,000

แผนงานการเกษตร 3,501,640

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 33,746,695

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 212,391,750

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร และโดยอนุมัติของนายอําเภอบางบัวทอง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 212,391,750 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
212,391,750 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อนุมัติ

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

(นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์)

ตําแหน่ง นายอําเภอบางบัวทอง





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 39,403,925.52 41,909,105.92 42,000,000.00 7.14 % 45,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 248,504.51 278,059.99 230,000.00 4.35 % 240,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 6,853,946.00 8,434,596.00 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 46,506,376.03 50,621,761.91 49,730,000.00 52,740,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 341,217.00 187,305.43 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 2,314,130.00 2,980,910.00 2,300,000.00 8.70 % 2,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 2,800.00 6,300.00 3,500.00 85.71 % 6,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 5,520.00 6,620.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 865,128.00 504,405.00 200,000.00 150.00 % 500,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 675,758.00 922,244.00 700,000.00 28.57 % 900,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 10,200.00 21,500.00 17,000.00 17.65 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,260.00 2,540.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 4,222,913.00 4,631,824.43 3,478,500.00 4,184,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 1,779,949.43 2,046,831.23 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 1,779,949.43 2,046,831.23 2,000,000.00 2,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/11/2561  14:50:46 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 492,500.00 234,500.00 400,000.00 -50.00 % 200,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 115,579.00 236,749.80 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 608,079.00 471,249.80 550,000.00 400,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 487,106.23 657,125.04 500,000.00 300.00 % 2,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 9,862,619.41 10,900,316.84 10,000,000.00 20.00 % 12,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 25,644,696.88 30,494,217.73 26,000,000.00 23.08 % 32,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 4,005,757.87 3,850,579.32 4,500,000.00 -11.11 % 4,000,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 4,345,272.71 4,475,559.48 4,500,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 9,346,717.41 10,785,571.76 9,500,000.00 73.68 % 16,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 486,910.50 477,061.50 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 128,567.96 155,738.87 130,000.00 23.08 % 160,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 146,350.58 139,018.62 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 31,636,796.00 55,970,101.00 35,000,000.00 28.57 % 45,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 86,090,795.55 117,905,290.16 90,780,000.00 112,310,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 17,919,716.00 40,913,891.31 40,000,000.00 2.50 % 41,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 17,919,716.00 40,913,891.31 40,000,000.00 41,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 157,127,829.01 216,590,848.84 186,538,500.00 212,634,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 212,634,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 52,740,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 45,000,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 240,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 7,500,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,184,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 900,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,000,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 2,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 112,310,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 2,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 32,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 4,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 16,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 160,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 45,000,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 41,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 41,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 556,320.00 556,320.00 560,000.00 -0.66 % 556,320

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 8,205.00 1,058.32 % 95,040

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 1,785,480.00 1,785,480.00 1,840,000.00 2.2 % 1,880,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,437,800.00 2,437,800.00 2,504,205.00 2,627,880

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 3,802,997.38 4,019,880.00 4,254,180.00 52.17 % 6,473,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 147,000.00 151,200.00 151,200.00 0 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 216,000.00 229,200.00 229,200.00 0 % 229,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 156,750.00 166,740.00 176,520.00 4.96 % 185,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 2,820.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 3,202,193.86 3,605,728.53 2,277,000.00 15.01 % 2,618,880

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 298,722.29 355,217.88 195,720.00 -9.07 % 177,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 7,826,483.53 8,527,966.41 7,283,820.00 9,835,920

รวมงบบุคลากร 0.00 10,264,283.53 10,965,766.41 9,788,025.00 12,463,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง    จังหวัดนนทบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 2,192,834.00 2,000,000.00 2,650,000.00 -62.26 % 1,000,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 96,000.00 96,000.00 134,500.00 2.6 % 138,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 75,745.00 63,815.00 86,800.00 0 % 86,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,364,579.00 2,159,815.00 2,881,300.00 1,234,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 665,890.16 714,134.59 288,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 16,361.00 12,670.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0.00 19,872.00 0.00 35,000.00 1,328.57 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 6,680.00 4,890.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 98,000.00 71,700.00 53,000.00 -43.4 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธี พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สวรรคต

0.00 0.00 429,260.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ 0.00 200,900.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

0.00 584,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

0.00 499,470.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 94,706.00 200,000.00 200 % 600,000

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ รัชกาลที่ 9 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 
5 

0.00 0.00 77,750.00 49,400.00 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 85,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษา
ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 0.00 582,907.00 261,525.00 600,500.00 33.22 % 800,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตย 0.00 99,825.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 0.00 0.00 0.00 210,600.00 113.68 % 450,000

โครงการอบรมการใช้ภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 166.67 % 400,000

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 941,650.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะข้า
ราชการและพนักงานท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสารฯ 0.00 0.00 40,230.00 0.00 0 % 0

โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน 0.00 22,250.00 52,776.00 110,000.00 -9.09 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 331,750.00 171,290.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 4,155,155.16 1,962,931.59 2,326,500.00 5,460,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 338,962.00 377,580.00 550,000.00 -18.18 % 450,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 39,910.00 71,700.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 128,710.74 106,500.74 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 46,170.00 76,470.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 126,633.92 112,126.37 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 132.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 199,169.80 245,214.60 320,000.00 9.38 % 350,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 879,556.46 989,723.71 1,330,000.00 1,260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 739,456.68 670,513.65 800,000.00 0 % 800,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 33,242.88 54,683.45 55,000.00 -9.09 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 20,308.60 16,200.87 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 83,593.00 83,254.00 103,172.00 -3.07 % 100,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 105,331.87 106,035.04 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 981,933.03 930,687.01 1,108,172.00 1,100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 8,381,223.65 6,043,157.31 7,645,972.00 9,054,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้บุนวม 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเครื่องโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องพิมพ์บัตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติด
ตั้ง

0.00 0.00 0.00 972,000.00 -100 % 0

ค่าชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 209,934.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโพเดียม 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 
ห้องประชุมประจําอาคารใหม่ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 
ห้องประชุมสภา อบต. 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 116,000.00 -100 % 0

ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,800

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 21,000.00 42,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรัับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 23,700.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 19,000.00 7,600.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 728,934.00 986,700.00 2,032,600.00 160,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.ละหาร 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ละ
หาร 0.00 1,290,000.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,290,000.00 0.00 3,500,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 2,018,934.00 986,700.00 5,532,600.00 160,600

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 20,664,441.18 17,995,623.72 22,966,597.00 21,679,200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 54,825.00 147,615.00 1.62 % 150,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 667,400.00 227,168.00 296.18 % 900,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 722,225.00 374,783.00 1,050,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 722,225.00 374,783.00 1,050,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 72,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 72,500

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่
ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ
ของ อบต.ละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 60,000.00 50,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 60,000.00 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 25,000.00 722,225.00 434,783.00 1,172,500

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,657,120.33 1,922,876.00 3,709,820.00 17.96 % 4,375,980

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 94,200.00 103,200.00 121,200.00 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 903,955.48 1,120,973.54 1,308,760.00 2.85 % 1,346,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 72,226.29 80,801.13 79,820.00 -14.23 % 68,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,794,702.10 3,295,050.67 5,286,800.00 5,978,880

รวมงบบุคลากร 0.00 2,794,702.10 3,295,050.67 5,286,800.00 5,978,880

วันที่พิมพ์ : 15/11/2561  14:51:27 หน้า : 8/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 1,260.00 1,260.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 112,800.00 132,000.00 148,800.00 -37.5 % 93,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 11,260.00 15,790.00 38,200.00 -42.67 % 21,900

รวมค่าตอบแทน 0.00 125,320.00 149,050.00 247,000.00 154,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 5,636.00 5,074.25 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,540.00 10,800.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 28,000.00 42,900.00 115,000.00 -56.52 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,065,000.00 87.79 % 2,000,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 0.00 34,900.00 41,404.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 57,653.00 57,130.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 129,729.00 157,308.25 1,380,000.00 2,250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 99,975.00 182,401.30 110,000.00 -9.09 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 28,220.00 31,700.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 41,856.90 45,983.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 168,835.30 184,630.00 180,000.00 11.11 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 338,887.20 444,714.30 460,000.00 470,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 593,936.20 751,072.55 2,087,000.00 2,874,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พักคอย 2 ที่นั่ง 0.00 21,400.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง 0.00 16,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 316.67 % 12,500

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 
4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 26,800.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 4 
ลิ้นชัก 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,700.00 2.6 % 7,900

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0 % 7,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 59,300.00 26,800.00 100,300.00 128,000

รวมงบลงทุน 0.00 59,300.00 26,800.00 100,300.00 128,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 3,477,938.30 4,102,923.22 7,504,100.00 8,981,780

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 24,167,379.48 22,820,771.94 30,905,480.00 31,833,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 839,420.00 -13.76 % 723,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 1,812,560.00 -4.22 % 1,736,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 232,320.00 -36.47 % 147,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,884,300.00 2,607,660

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,884,300.00 2,607,660

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 13,300.00 50.38 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 83,300.00 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่
พนักงานและประชาชน 0.00 0.00 62,990.00 0.00 100 % 100,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัย
แล้ง

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุใน
เทศกาลสําคัญ 0.00 104,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 125,132.00 60,000.00 66.67 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน

0.00 0.00 0.00 177,000.00 69.49 % 300,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ
สมาชิก อปพร. ประจําปี 2560 0.00 0.00 49,655.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
สาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางนํ้าและ
วาตภัย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 200 % 150,000

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและ
ซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่

0.00 199,025.00 199,025.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 205,315.70 334,517.10 350,000.00 -14.29 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 509,140.70 771,319.10 1,187,000.00 1,500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 66,180.00 194,100.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 169,316.05 214,976.90 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 236,400.00 115,000.00 190,000.00 5.26 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 471,896.05 524,076.90 640,000.00 690,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 981,036.75 1,295,396.00 1,910,300.00 2,280,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุมมองสําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Network Camera) แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 440,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 1,760,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร (Indoor Fixed 
Network Camera) แบบที่ 2 

0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 0.00 0.00 0.00 112,800.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 
ช่อง

0.00 0.00 0.00 74,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 156,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่ารถบรรทุกนํ้า 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดดับเพลิง 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ชุดดับเพลิง 0.00 110,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,610,600.00 80,000.00 5,561,800.00 30,800

รวมงบลงทุน 0.00 2,610,600.00 80,000.00 5,561,800.00 30,800

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 3,591,636.75 1,375,396.00 10,356,400.00 4,918,460

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 3,591,636.75 1,375,396.00 10,356,400.00 4,918,460

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 502,017.83 3,253,723.23 1,981,860.00 -4.67 % 1,889,340

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 14,274.19 46,050.00 30.29 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,562,135.65 4,532,653.98 603,960.00 4.03 % 628,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 249,132.87 321,051.00 45,180.00 -39.58 % 27,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,326,786.35 8,121,702.40 2,701,050.00 2,604,960

รวมงบบุคลากร 0.00 3,326,786.35 8,121,702.40 2,701,050.00 2,604,960
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 36,000.00 33,306.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 10,938.50 10,000.00 -10 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 36,000.00 44,244.50 62,000.00 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 15,536.00 10,013.43 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 9,000.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,440.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 81,800.00 120,950.00 66,000.00 -24.24 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 1,716,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 15,500.00 27,600.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,840,876.00 168,563.43 171,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 122,435.00 48,087.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 42,450.00 4,630.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 33,895.60 27,724.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 34,486.10 45,315.00 41,000.00 21.95 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 236,266.70 125,756.00 246,000.00 260,000

วันที่พิมพ์ : 15/11/2561  14:51:27 หน้า : 15/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 52,195.40 0.00 0.00 0 % 0

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 19,152.80 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 71,348.20 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,184,490.90 338,563.93 479,000.00 481,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 3,800.00 0 % 3,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 40,800.00 95,400

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 40,800.00 95,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 5,511,277.25 8,460,266.33 3,220,850.00 3,181,360
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,930,070.00 7.55 % 3,151,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 4,463,280.00 2.14 % 4,558,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 292,140.00 -6.08 % 274,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 7,685,490.00 7,984,620

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 7,685,490.00 7,984,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 44,100.00 -6.63 % 41,175

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 44,100.00 41,175

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 14,370.00 13,800.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 0.00 205,000.00 -2.44 % 200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 60,000.00 63,090.00 62,000.00 141.94 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพนักงานส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหารทั้ง 7 ศูนย์

0.00 0.00 0.00 150,000.00 66.67 % 250,000

โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 2,653,200.00 2,510,400.00 20.19 % 3,017,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 144,190.00 163,500.00 230,300.00 -13.16 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 218,560.00 2,893,590.00 3,367,700.00 4,037,240

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 97,840.00 49,937.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 247,042.50 134,505.00 278,000.00 -28.06 % 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 3,654,137.42 3,655,670.14 4,083,300.00 -5.17 % 3,872,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 29,280.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุดนตรี 0.00 8,250.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 4,036,549.92 3,840,112.14 4,716,300.00 4,437,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 59,183.37 100,000.00 0 % 100,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 20,872.39 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 80,055.76 150,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,255,109.92 6,813,757.90 8,278,100.00 8,665,415

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2 0.00 32,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าโต๊ะอาหารไม้้เนื้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้หล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 15/11/2561  14:51:27 หน้า : 18/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 6 ช่อง 0.00 59,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ไม้เก็บเอกสาร 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่นดีวีดี 0.00 22,400.00 0.00 24,500.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมชนิดแขวนเพดาน 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 30,100.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 232,300.00 140,000.00 217,600.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

โครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 89,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 3,537,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 232,300.00 140,000.00 3,754,600.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 6,124,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 6,028,000.00 6,070,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,988,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 6,028,000.00 6,070,000.00 6,124,000.00 5,988,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 6,028,000.00 6,070,000.00 6,124,000.00 5,988,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 10,515,409.92 13,023,757.90 25,842,190.00 22,638,035

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์
เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสําหรับ
เยาวชน (D.A.R.E)

0.00 98,125.00 99,875.00 134,000.00 11.94 % 150,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 303,600.00 0.00 5,000.00 6,900 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 401,725.00 99,875.00 139,000.00 500,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 401,725.00 99,875.00 139,000.00 500,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียน อบต.ละหาร 0.00 488,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 488,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 488,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 889,725.00 99,875.00 139,000.00 500,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 16,916,412.17 21,583,899.23 29,202,040.00 26,319,395
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,165,120.33 2,236,300.00 2,538,100.00 -13.68 % 2,190,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 118,320.00 107,020.00 99,200.00 4.03 % 103,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 0 % 109,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 3,971,115.39 4,556,194.13 2,293,080.00 15.56 % 2,649,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 480,081.81 529,128.40 282,120.00 -6 % 265,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,843,837.53 7,537,842.53 5,321,700.00 5,318,280

รวมงบบุคลากร 0.00 6,843,837.53 7,537,842.53 5,321,700.00 5,318,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 71,400.00 68,650.00 84,000.00 14.29 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,750.00 7,200.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 74,150.00 210,250.00 104,000.00 116,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 11,809.14 23,865.50 130,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 6,152.00 4,140.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 23,600.00 7,800.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 71,485.00 431,950.86 280,000.00 -64.29 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 113,046.14 467,756.36 520,000.00 190,000

วันที่พิมพ์ : 15/11/2561  14:51:27 หน้า : 21/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 82,753.00 99,650.00 200,000.00 -75 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 13,755.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 67,470.00 102,320.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 129,083.20 198,167.45 240,000.00 -37.5 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 95,754.30 170,281.70 100,000.00 50 % 150,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 388,815.50 574,419.15 680,000.00 490,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 576,011.64 1,252,425.51 1,306,500.00 796,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,500

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบสูง 0.00 0.00 14,000.00 16,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 16,500.00 33,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 15,000.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 6,000.00 12,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 37,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,800

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 7,600.00 0 % 7,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 17,200.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 5,500.00 187,700.00 424,600.00 241,900
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รวมงบลงทุน 0.00 5,500.00 187,700.00 424,600.00 241,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 7,425,349.17 8,977,968.04 7,052,800.00 6,356,180

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 160,268.25 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด : กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟู

0.00 300,000.00 137,000.00 425,000.00 47.06 % 625,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 0.00 0.00 294,312.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0.00 0.00 89,940.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และ◌่ส่งเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 130,313.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 300,000.00 861,833.25 425,000.00 625,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 300,000.00 861,833.25 455,000.00 685,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถพยาบาล (รถตู้) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าเตียงสเตรชเชอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักแบบสปริง 0.00 0.00 2,760.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตรวจนํ้าตาล 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท 0.00 0.00 4,715.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด
แขนอัตโนมัติ 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตะแกรงล้างแผล 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อถังออกซิเจนชนิดพกพา 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อรถเข็นทําแผล 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 113,875.00 0.00 2,040,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 113,875.00 0.00 2,040,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 199,570.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 199,570.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 199,570.00 0.00 0

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 300,000.00 1,175,278.25 455,000.00 2,725,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 4,680.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,680.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 20,000.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โ◌ึครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมันแมว,สุนัขในพื้นที่ 0.00 78,780.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกองทุนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมันแมว,สุนัขในพื้นที่ 0.00 0.00 122,190.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการ
สาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 91,600.00 -100 % 0

โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษ
พิชิตโรค 0.00 199,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือด
ออก 0.00 263,609.23 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 0.00 23,348.40 23,905.00 72,000.00 38.89 % 100,000

โครงการบริจาคโลหิต 0.00 42,250.00 42,250.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (EMS) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่
จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพ
ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,900 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้าน
สาธารณสุขตําบลละหาร 0.00 313,625.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวม
พลังประสานต้านภัยยาเสพติด 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 0.00 137,297.14 0.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0.00 150,000.00 0.00 20,000.00 1,150 % 250,000

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและ
ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25 % 150,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้
เลือดออก 0.00 0.00 0.00 330,000.00 -69.7 % 100,000

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กปฐมวัย 0.00 81,616.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 97,729.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสถานประกอบการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 0.00 210,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,867,734.77 188,345.00 1,618,600.00 2,114,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -58.33 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 15,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 15,700.00 0.00 122,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,883,434.77 188,345.00 1,745,280.00 2,194,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงรถเข็นพยาบาล 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 37,500.00 180,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 37,500.00 380,000.00 380,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 37,500.00 380,000.00 380,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 1,933,434.77 225,845.00 2,125,280.00 2,574,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 9,658,783.94 10,379,091.29 9,633,080.00 11,655,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 854,200.00 851,150.00 2,258,640.00 8.43 % 2,449,020

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 80,700.00 83,700.00 103,200.00 0 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 458,186.43 488,880.00 616,560.00 3.43 % 637,680
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 27,871.18 33,900.00 39,900.00 -9.77 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,488,157.61 1,524,830.00 3,085,500.00 3,293,100

รวมงบบุคลากร 0.00 1,488,157.61 1,524,830.00 3,085,500.00 3,293,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,300.00 11,760.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 39,162.09 0.00 120,000.00 25 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 16,200.00 10,600.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 64,662.09 22,360.00 180,000.00 210,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 50,636.00 45,124.25 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 2,060.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 4,000.00 3,900.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 17,333.19 82,797.62 90,000.00 66.67 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 71,969.19 133,881.87 310,000.00 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 26,698.00 48,572.00 50,000.00 20 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,180.00 4,630.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 37,978.20 39,976.50 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 49,998.96 79,890.00 50,000.00 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 124,855.16 173,068.50 310,000.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 261,486.44 329,310.37 800,000.00 840,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 7,900.00 0.00 100 % 7,500

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 11,900.00 0.00 100 % 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 11,400.00 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 39,800.00 159,200.00 25,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 39,800.00 159,200.00 25,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 1,749,644.05 1,893,940.37 4,044,700.00 4,158,600

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ : 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุและผู้พิการ

0.00 0.00 8,625.00 0.00 0 % 0

โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) สําหรับคนพิการและผู้สูอายุ : 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุและผู้พิการ

0.00 9,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 0.00 0.00 49,125.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของตําบล
ละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูง
อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 0.00 77,125.00 56,975.00 120,000.00 -33.33 % 80,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแล
สุขภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวชุมชน
ตําบลละหาร

0.00 14,025.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างภูมิ
คุ้มกัน ให้รู้เท่าทันยาเสพติด 0.00 42,225.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหาร
ใจสู่วัยผู้สูงอายุ 0.00 0.00 45,175.00 100,000.00 -10 % 90,000
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
เครือข่ายในชมรมผู้สูงอายุตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 143,125.00 221,900.00 840,000.00 620,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 143,125.00 221,900.00 840,000.00 620,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทางลาด (คสล.) ขึ้น
อาคารสําหรับคนพิการ 0.00 0.00 145,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 145,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 145,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 143,125.00 366,900.00 860,000.00 620,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 1,892,769.05 2,260,840.37 4,904,700.00 4,778,600
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,226,316.27 1,294,274.84 2,317,320.00 20.41 % 2,790,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 80,700.00 85,200.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,523,450.32 1,734,001.72 1,957,200.00 1.68 % 1,990,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 157,432.26 170,863.06 184,860.00 -9.8 % 166,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,055,098.85 3,351,539.62 4,611,780.00 5,099,460

รวมงบบุคลากร 0.00 3,055,098.85 3,351,539.62 4,611,780.00 5,099,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 24,850.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 59,400.00 57,600.00 72,000.00 -2.78 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 12,835.00 23,660.00 23,000.00 30.43 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 97,085.00 81,260.00 155,000.00 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 33,460.45 32,423.62 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 9,540.00 3,760.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 23,400.00 40,100.00 30,000.00 0 % 30,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 157,382.83 209,453.05 330,000.00 -9.09 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 223,783.28 285,736.67 420,000.00 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 69,305.00 81,077.80 100,000.00 50 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 86,950.00 146,100.00 75,000.00 100 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 394,098.00 462,950.65 200,000.00 50 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0.00 99,645.00 99,645.00 100,000.00 100 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 13,800.00 27,720.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 149,874.90 85,130.00 195,000.00 2.56 % 200,000

วัสดุอื่น 0.00 55,505.00 37,765.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 869,177.90 940,388.45 735,000.00 1,010,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,190,046.18 1,307,385.12 1,310,000.00 1,590,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,500

ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,200

ค่าตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,200

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 4 ชั้น 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 171,000.00 12,000.00 100,000.00 189,900

รวมงบลงทุน 0.00 171,000.00 12,000.00 100,000.00 189,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 4,416,145.03 4,670,924.74 6,021,780.00 6,879,360

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 23,000.00 552,000.00 390,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 6,306,020.05 3,227,917.35 4,550,000.00 -89.01 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 6,329,020.05 3,779,917.35 4,940,000.00 1,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 120,740.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 2,650.00 20,000.00 0 % 20,000
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วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 123,390.00 320,000.00 500,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 6,329,020.05 3,903,307.35 5,260,000.00 1,500,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,745,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 19,600.00 0.00 3,745,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 8 0.00 2,281,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล. พร้อมรั้ว
ตาข่ายเหล็ก หมู่ที่ 6 0.00 1,875,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 5 0.00 267,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 
2 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 0.00 1,729,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตั้งสัญญาณไฟเตือนพร้อมป้าย
จราจร 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 
8 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 2 0.00 0.00 1,544,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 8 0.00 0.00 545,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 2,550,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. หมู่ที่ 9 0.00 0.00 1,070,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร (ห้าม
รถนํ้าหนักเกิน) ในเขตตําบลละหาร 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งป้ายซอย/ถนนในเขต
ตําบลละหาร 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลองลําโพ หมู่ที่ 1,4 0.00 0.00 1,650,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลองลําโพ หมู่ที่ 2-3 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0 % 0

โครงการถมดินยกระดับสนามกีฬา หมู่ที่ 
2 0.00 0.00 1,997,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างทางเชื่อมถนน (บริเวณปากทาง
เข้าหมู่บ้าน/ชุมชน) 0.00 1,058,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ฆ้อน หมู่ที่ 4 0.00 4,195,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยอิหม่ามซาฟีอี 
หมู่ที่่ 1 (ต่อจากเดิม) 0.00 2,090,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 0.00 5,150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 7 0.00 1,149,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 1 0.00 0.00 0.00 4,975,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 4 0.00 0.00 4,977,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 8 0.00 2,950,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 9 0.00 2,100,000.00 4,941,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน 
คสล. หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 0.00 916,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ซอยข้างปั๊มซัสโก้) หมู่ที่ 7 0.00 0.00 2,185,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ซอยวากัฟ) หมู่ที่ 6 0.00 0.00 414,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (บาแล-บ้านทรงไทย) หมู่ที่ 
6

0.00 0.00 1,084,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 950,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พักนํ้า หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้า หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 990,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอย
โรงเรียนสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8 0.00 0.00 562,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าซอย
โดม หมู่ที่ 8 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 1 0.00 0.00 4,553,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 3 0.00 0.00 623,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 5 0.00 0.00 5,303,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 55,563.62 0.00 2,000,000.00 0 % 2,000,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 28,815,563.62 38,023,000.00 24,015,000.00 2,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 28,815,563.62 38,042,600.00 24,015,000.00 5,745,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 231,000.00 2,066,072.09 3,206,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปานครหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 231,000.00 2,066,072.09 3,206,000.00 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 231,000.00 2,066,072.09 3,206,000.00 3,000,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 35,375,583.67 44,011,979.44 32,481,000.00 10,245,000

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 51,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 51,400.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 51,400.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 51,400.00 0.00 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,533,960

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 2,594,600.00 22.06 % 3,166,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 319,460.00 23.04 % 393,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,914,060.00 5,093,940

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,914,060.00 5,093,940
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 149,520.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 149,520.00 0.00 200,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,028,500.75 1,440,314.75 1,935,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อถล.ตําบลละหาร ร่วมผลิตสื่อ
สร้างสรรค์การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 0.00 325,070.00 347,329.00 350,000.00 0 % 350,000

โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษ
พิชิตโรค 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวด
ล้อม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 300 % 200,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศ
ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับ
ปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งจากลําคลองสาธารณะ
ในตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ 0.00 90,804.00 8,700.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการละหารน่าอยู่โดยการสนับสนุน
ให้ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหน้า
บ้าน น่ามอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 150,000.00 33.33 % 200,000

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตําบลละหาร กับการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 783,866.80 853,120.50 1,400,000.00 -28.57 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,228,241.55 2,849,464.25 4,240,000.00 4,100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 498,000.00 499,957.50 1,050,000.00 0 % 1,050,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 525,580.00 40,177.20 350,000.00 -42.86 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 848,432.10 918,668.40 1,500,000.00 0 % 1,500,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 26,000.00 28,000.00 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 60,240.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,958,252.10 1,486,803.10 3,000,000.00 2,870,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,336,013.65 4,336,267.35 7,440,000.00 7,076,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
จํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์

0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 -100 % 0

ค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

0.00 0.00 0.00 787,000.00 -100 % 0

ค่าหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000
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จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 2,105,000.00 0.00 0 % 0

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 0.00 1,829,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,829,000.00 2,105,000.00 5,687,000.00 34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 1 
แปลง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2 ไร่

0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,829,000.00 2,105,000.00 13,687,000.00 34,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 6,165,013.65 6,441,267.35 24,041,060.00 12,203,940

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวยนํ้าใส 0.00 0.00 973,600.00 200,000.00 400 % 1,000,000

โครงการลอกท่อระบายนํ้าและดูดสิ่ง
ปฏิกูลตําบลละหาร 0.00 0.00 0.00 399,000.00 150.63 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 973,600.00 599,000.00 2,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 973,600.00 699,000.00 2,100,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื่องสูบนํ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 0.00 0.00 973,600.00 699,000.00 6,100,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 45,956,742.35 56,149,171.53 63,242,840.00 35,428,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร 0.00 0.00 38,625.00 200,000.00 -25 % 150,000

โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด 0.00 0.00 99,125.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยง
ปลาดุกเพื่อสร้างรายได้เสริม 0.00 0.00 110,610.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพในพื้นที่ 0.00 0.00 97,500.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 345,860.00 550,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 345,860.00 550,000.00 250,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 345,860.00 550,000.00 250,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 345,860.00 550,000.00 250,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 0.00 255,240.00 517,345.00 390,000.00 53.85 % 600,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา 0.00 89,200.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 529,000.00 96,500.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 873,440.00 613,845.00 720,000.00 930,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 269,044.00 149,996.88 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 269,044.00 149,996.88 150,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,142,484.00 763,841.88 870,000.00 1,080,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่
บ้าน/เครื่องออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

0.00 0.00 1,983,000.00 2,000,000.00 0 % 2,000,000

อุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่บ้าน/เครื่อง
ออกกําลังกายสนามสําหรับประชาชนและ
ผู้สูงอายุ

0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,000,000.00 1,983,000.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 2,000,000.00 1,983,000.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 3,142,484.00 2,746,841.88 2,870,000.00 3,080,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 28,290.00 18,700.00 702.14 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟิตริและวัน
ตรุษอีดิ้ลอัฎฮาตามหลักศาสนาอิสลาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอี
น)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
และส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือนรอม
ฎอน)

0.00 0.00 98,875.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตาม
หลักศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 127,165.00 188,700.00 1,670,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 127,165.00 188,700.00 1,670,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 195,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 195,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 195,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 195,000.00 127,165.00 188,700.00 1,670,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 3,337,484.00 2,874,006.88 3,058,700.00 4,750,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสําหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,277,000

โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านพา
รวย หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 233,000

โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้าน
ภัทรวรรณ หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 1 หมู่ที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,259,000

โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา 
หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 3 หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 299,000

โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา 
หมู่บ้านลภาวัล 8 หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 171,000

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,125,000

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านลภาวัล 12 หมู่
ที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,633,000

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ หมู่
บ้านบัวทองธานีพาร์ค 5 หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 296,000
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โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ หมู่
บ้านสุชา หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 474,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วย
แอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน 
(ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ - บริเวณถนน
รถไฟ) หมู่ที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,664,000

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วย
แอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน 
(บริเวณหน้าหมู่บ้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 914,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,447,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,976,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลํารี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส 
เป็นต้นไป) หมู่ที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,976,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลํารี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้าน
ศิรินญา หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,152,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
(จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น - บ้านนาย
มาน เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 448,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยขันติธรรม หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,879,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,163,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยทองดี หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,774,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,037,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,754,000
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยสินสุข หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,069,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,193,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรม
จริยธรรม หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,218,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 51,210,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 51,210,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 55,210,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 55,210,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 337,380.00 605,400.00 1,303,360.00 10.07 % 1,434,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 530,040.00 555,240.00 650,640.00 25.73 % 818,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 14,940.00 9,060.00 10,940.00 119.38 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 895,860.00 1,187,700.00 2,034,940.00 2,336,640

รวมงบบุคลากร 0.00 895,860.00 1,187,700.00 2,034,940.00 2,336,640
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,320.00 30.55 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,740.00 4,200.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,740.00 4,200.00 40,320.00 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 17,000.00 40,110.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 4,000.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 7,800.00 20,000.00 100 % 40,000

โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ 0.00 0.00 0.00 83,154.00 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมการกําจัดศัตรูพืชโดยชี
ววิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 0.00 41,845.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 90,325.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว 0.00 0.00 43,200.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย 
"ผักสวนครัว รั้วกินได้" 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทํา
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ข้าว
ชุมชนแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 0.00 32,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพในพื้นที่ 0.00 71,400.00 0.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละหาร

0.00 0.00 29,225.00 40,000.00 25 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 12,373.60 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 175,518.60 214,660.00 443,154.00 740,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 15,700.00 18,660.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 5,200.00 28,200.00 54,846.00 -27.07 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 39,996.60 25,540.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 60,896.60 72,400.00 114,846.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 240,155.20 291,260.00 598,320.00 905,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 9,300.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,300.00 19,000.00 86,600.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 9,300.00 19,000.00 86,600.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 1,145,315.20 1,497,960.00 2,719,860.00 3,241,640

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ และวันสําคัญต่างๆ 0.00 125,332.00 185,220.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว 0.00 58,950.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการลอกท่อระบายนํ้าและดูดสิ่ง
ปฏิกูลตําบลละหาร 0.00 970,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0.00 34,900.00 42,465.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,189,182.00 227,685.00 210,000.00 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,189,182.00 227,685.00 210,000.00 260,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0.00 1,189,182.00 227,685.00 210,000.00 260,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 2,334,497.20 1,725,645.00 2,929,860.00 3,501,640

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 3,081,878.79 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 3,081,878.79 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 3,081,878.79 0.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 0.00 3,081,878.79 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 3,081,878.79 0.00 0.00 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 707,616.00 882,178.00 945,000.00 4.27 % 985,310

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 13,806,700.00 16,500,000.00 21.21 % 20,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 3,540,800.00 4,500,000.00 20 % 5,400,000
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 18,000.00 31,000.00 60,000.00 50 % 90,000

สํารองจ่าย 0.00 300,000.00 1,646,356.00 7,430,000.00 -32.71 % 5,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 466,650.00 471,442.50 500,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 47,160.00 27,000.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 1,226,630.00 1,337,775.00 1,465,385.00 17.13 % 1,716,345

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0 % 5,040

รวมงบกลาง 0.00 2,771,096.00 21,748,291.50 31,455,425.00 33,746,695

รวมงบกลาง 0.00 2,771,096.00 21,748,291.50 31,455,425.00 33,746,695

รวมงบกลาง 0.00 2,771,096.00 21,748,291.50 31,455,425.00 33,746,695

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 2,771,096.00 21,748,291.50 31,455,425.00 33,746,695

รวมทุกแผนงาน 0.00 113,708,679.73 141,262,973.74 186,238,525.00 212,391,750
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รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
 

หนวยงาน 
งบบุคลากร  

(บาท) 
งบดําเนินงาน  

(บาท) 
งบลงทุน 
(บาท) 

งบรายจายอ่ืน 
(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 
(บาท) 

งบกลาง  
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

สํานักงานปลัด 15,071,460 12,384,800 263,900 50,000 - 7,756,695 35,526,855 

กองคลัง 5,978,880 2,874,900 128,000 - - - 8,981,780 

กองชาง 10,193,400 16,266,000 58,533,900 - 3,000,000 - 87,993,300 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 5,318,280 3,495,000 2,281,900 - 380,000 500,000 11,975,180 

กองสวัสดิการสังคม 3,293,100 1,710,000 25,500 - - 25,490,000 30,518,600 

กองสงเสริมการเกษตร 2,336,640 1,345,000 - - - - 3,681,640 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10,589,580 12,396,415 4,740,400 - 5,988,000 - 33,714,395 

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 52,781,340 50,472,115 65,973,600 50,000 9,368,000 33,746,695 212,391,750 
 
 
 
 

 

 

 





รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 
อัตรา อัตราละ 7,920 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 48,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 
1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 
อัตรา อัตราละ 22,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 12,140 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 95,040 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 48,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราละ 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

งบบุคลากร 12,463,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง ) 2,627,880 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 21,679,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารทั�วไป 21,679,200 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี
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เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                 จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล            จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)    จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าสํานักปลัด                                  จํานวน 1 อัตรา
(5) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั�วไป                         จํานวน 1 อัตรา
(6) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน                   จํานวน 1 อัตรา
(7) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)                 จํานวน 2 อัตรา
(8) นักจัดการงานทั�วไป (ชก.)                       จํานวน 2 อัตรา
(9) นักประชาสัมพันธ ์(ปก./ชก.)                   จํานวน 1 อัตรา
(10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)       จํานวน 1 อัตรา
(11) นิติกร (ปก./ชก.)                                 จํานวน 2 อัตรา
(12) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)                จํานวน 4 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
 1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)

 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
 8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,835,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน 6,473,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,880,520 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 12,140 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เงินค่าตอบแทนราย
เดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,930 
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 16 อัตรา อัตราละ 7,920 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราละ 7,920 บาท จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) 
ลงวันที� 18 มิถุนายน 2558
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ลงวันที� 5 
สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที� 1 
กรกฎาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดมาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2)
**เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ได้แก ่พ.ค.ศ., 
พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น ลงวันที� 22 
พฤศจิกายน 2544

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ�มต่างๆ ได้แก ่ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั�วคราว เงินเพิ�มวิชาชีพ เงินเพิ�ม
คุณวุฒ ิเงินเพิ�มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุ
พิเศษของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 12 เดือน 
ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                   จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล              จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
**เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
 1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ�นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที� 22 
เมษายน 2547
 5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 28 ลงวันที� 16 
กุมภาพันธ ์2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�น ระดับ 8 ขึ�นไป 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที�ได้รับ)
**เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

 9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
 10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล ลงวันที� 3 กุมภาพันธ ์2553
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที� 3) ลงวันที� 17 มีนาคม 2558
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

 7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป ีให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง
นักการ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป ีให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง
นักการ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที� 
4) ลงวันที� 26 พฤศจิกายน 2558 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2557
 3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที� 
5) พ.ศ. 2561 ลงวันที� 28 มีนาคม 2561 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,280 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล            จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล       จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด                             จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั�วไป                    จํานวน 1 อัตรา
(5) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน              จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
 1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง 229,200 บาท
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั�วไป               จํานวน 1 อัตรา 
  (3) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา 
  (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 จํานวน 3 อัตรา 
  (5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์     จํานวน 1 อัตรา 
  (6) ผู้ช่วยนายช่างเครื�องกล                    จํานวน 1 อัตรา 
  (7) พนักงานขับรถยนต ์                        จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) ภารโรง                                         จํานวน 1 อัตรา 
  (2) แม่บ้าน                                         จํานวน 1 อัตรา
  (3) คนสวน                                         จํานวน 1 อัตรา
  (4) ยาม                                              จํานวน 2 อัตรา
  (5) คนงาน                                          จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57)
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,618,880 บาท

 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
 5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 28 ธันวาคม 2558 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2557
 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที� 18 มิถุนายน 2561 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 
ตุลาคม 2559
 7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที� 15 
ธันวาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 
4) และ ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที� 4)
 8) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 8 ลงวันที� 17 
เมษายน 2561 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที� 5) พ.ศ. 2561
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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จํานวน
ค่าตอบแทน 1,234,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน 9,054,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี� 
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็น
รายจ่ายอื�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2557
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� 0808.2/ว 859 ลงวันที� 29 
พฤษภาคม 2557 เรื�อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที�สุด ที� มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที� 26 กุมภาพันธ ์2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื�อง กําหนด
มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ�น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2558
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที�สุด ที� มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที� 29 ธันวาคม 2559 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับหลักเกณฑ ์เงื�อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี
(2) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที�ในการเลือกตั�ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือผู้บริหารท้องถิ�น พ.ศ. 
2545 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2554

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 177,960 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์     จํานวน 1 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต ์                       จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) ภารโรง                                        จํานวน 1 อัตรา 
  (2) แม่บ้าน                                        จํานวน 1 อัตรา
  (3) คนสวน                                        จํานวน 1 อัตรา
  (4) ยาม                                             จํานวน 2 อัตรา
  (5) คนงาน                                         จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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รวม

จํานวน

  2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั�ง ว่าด้วยการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ�น พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2557
(3) ค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลเกี�ยวกับการสอบ เช่น คณะกรรมการสอบแข่งขัน, 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 0809.3/ว 1441 ลงวันที� 9 
กรกฎาคม 2558 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2558 
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 86,800 บาท

ค่าเช่าบ้าน 138,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ�น และพนักงานส่วน
ตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 
เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที� 9 ธ.ค. 2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติ
เกี�ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ�น
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 200,000 บาท

ค่าใช้สอย 5,460,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือวันหยุดราชการ  
   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
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รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,000 บาท

 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี�ยงรับรองขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล) และพิธีการต่างๆ ดังนี�
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั�งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 
1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที�ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที�มีผู้อุทิศให ้โดยให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณที�ประมาณการไว้ตามอัตราที�กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด และให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที�ที�
เกี�ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย 
(2) ค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ�น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที�ได้รับแต่งตั�งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั�ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ�น โดยยอดเงินที�ตั�งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง (ข้อ 1) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที�จ่ายจริง และให้แนบบัญชีลายมือชื�อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื�อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที�ที�
เกี�ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
- ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั�งการดังนี�
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที� 28 กรกฎาคม 
2548 เรื�อง การตั�งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี�ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐ
พิธ ีพระราชพิธ ีหรือวันสําคัญต่างๆ ของชาต ิค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตาม
นโยบาย หรือคําสั�งของอําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที� ดังนี�

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 2561 
เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

600,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือพระราชพิธี หรือวันสําคัญต่างๆ ของ
ชาต ิค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่า
ภัตตาหาร ค่าเครื�องไทยธรรม ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์
พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่า
เครื�องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 308 ลําดับที� 3
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั�ง 500,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
ฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นและผู้บริหาร
ท้องถิ�น รวมถึงการประชาสัมพันธ ์การรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารในการ
เลือกตั�ง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดําเนินการเลือกตั�ง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าสถานที� ค่าเช่าเต็นท ์ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการเลือกตั�ง และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นในการดําเนินการ
เลือกตั�ง
  เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือผู้บริหารท้องถิ�น พ.ศ. 
2545 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2554
 2) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ�น พ.ศ. 2545 แก่การเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2546
 3) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั�ง ว่าด้วยการเลือกตั�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ�น พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วน
ราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื�น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
(งบประมาณสํานักงานปลัด)



หน้า : 10/21

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  13:58:13

จํานวน

จํานวน

จํานวน
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ�น โดยจัดฝึกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก ่ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เช่น การบริหารงานบุคคล การพัฒนา
ทีมงานและความสามัคคีของบุคลากรท้องถิ�น การอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร ,การบริหารจัดการที�ดี หลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง จัด
กิจกรรมประชาคมอาเซียนและนวัตกรรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ
ที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ�น 800,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร โดยจัดหาศาลาที�
พักผ่อน พร้อมปลูกสวนไม้ดอก ไม้ประดับ กระถางต้นไม้และต้นไม้ต่างๆ เพิ�ม
พื�นที�สีเขียวให้สํานักงานมีความร่มรื�นสวยงาม
- เป็นไปตามระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 204 ลําดับที� 20
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 500,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์รวมถึงพระราชวงศ์ทุกพระองค์ เนื�องในโอกาสต่างๆ ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าภัตตาหาร ค่าเครื�อง
ไทยธรรม ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์พระบรมฉายา
ลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเครื�องขยายเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 307 ลําดับที� 2
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าภัตตาหาร ค่าเครื�องไทยธรรม ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่ง ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเครื�องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 307 ลําดับที� 1
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื�อนที� พบประชาชน

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

100,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื�อนที� ตามหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ 
ในเขตพื�นที�ตําบลละหาร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้ายไวนิล ค่า
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าสถานที� ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี� ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่า
เครื�องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 215 ลําดับที� 3
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและพนักงานท้องถิ�น 350,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ�น โดย
จัดฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก ่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เช่น ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที�
ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 275 ลําดับที� 5
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

400,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร และเครือข่ายภาคประชาชน ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 275 ลําดับที� 4
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน 450,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ให้แก่ประชาชนในตําบลละหาร และศึกษาดู
งาน เช่น ศึกษาดูงานกลุ่มต้นแบบเตาเผาขยะไร้ควัน และนวัตกรรมด้านพลังงาน
ทดแทน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
อบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 207 ลําดับที� 1
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 274 ลําดับที� 3
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
 - วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

1,260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 450,000 บาท

  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ�า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ�า ที�นอน กระโถน 
เตาไฟฟ้า เตานํ�ามัน เตารีด เครื�องบดอาหาร เครื�องตีไข่ไฟฟ้า เครื�องปิ�งขนมปัง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ�าร้อน กระติกนํ�าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที�นอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ�าจืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 บาท

50,000 บาท

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั�งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื�องวัดกระแสไฟฟ้า เครื�องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื�องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
 - วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั�ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ�นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร ์มูฟวิ�งคอยส์คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทย,ุ เครื�องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
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จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

350,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื�นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื�อนที� ฯลฯ 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นเกี�ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื�อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาในสํานักงาน/ในที�สาธารณะ หรืออาคารสถานที�ที�อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์

800,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที�สาธารณะ หรืออาคารสถานที�ที�อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค 1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า

 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - พนักพิงและที�นั�งขึ�นโครงเหล็กบุฟองนํ�าหุ้มหนัง PVC
  - ที�วางแขนผลิตจาก PVC ขึ�นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 52 ลําดับที� 31
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จํานวน 1 เครื�อง ราคา
เครื�องละ 48,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�

48,000 บาทค่าเครื�องพิมพ์บัตร

ค่าเก้าอี�สํานักงาน 10,000 บาท

งบลงทุน 160,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 160,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

120,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเท
เล็กซ ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื�อสาร ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื�อสารอื�นๆ เช่น ค่าเคเบิ�ลทีว ีค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที�เกืดขึ�น
เกี�ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 42,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - ม ี3 ลิ�นชักขวา และ 1 ลิ�นชักกลาง พร้อมที�พักเท้า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 121.9 x 66 x 75 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 52 ลําดับที� 30
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าโต๊ะทํางาน 18,000 บาท

  1) ความละเอียดในการพิมพ ์300 x 300 จุดต่อตารางนิ�ว
  2) จํานวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ
  3) จํานวนความจุบัตรที�พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ
  4) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบ ต่อชั�วโมง
  5) ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว-ดํา ไม่น้อยกว่า 600 ใบต่อชั�วโมง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 51 ลําดับที� 29
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 48 ลําดับที� 20
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 16,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื�อง ราคาเครื�องละ 16,000 บาท (สําหรับฝ่ายบริหารงานทั�วไป) โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง หรือดีกว่า ดังนี�
    1) ในกรณีที�มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีที�มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพที�รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ�ว 
  - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั�งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชื�อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 2 เครื�อง ราคาเครื�องละ 
21,000 บาท (สําหรับฝ่ายบริหารงานทั�วไป) โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที�มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อย กว่า 1.8 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ที�มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ�ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 
2,048x1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื�อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั�งภายในตัวเครื�อง (built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท (สําหรับฝ่ายบริหารงานทั�วไป)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 2 เครื�อง ราคา
เครื�องละ 5,900 บาท (สําหรับฝ่ายกฎหมายและคด ีและงานการเจ้าหน้าที�)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 48 ลําดับที� 19
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 49 ลําดับที� 24
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 11,000 บาท

ค่าเครื�องสํารองไฟฟ้า 11,800 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร ์และ
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั�งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
(สําหรับฝ่ายบริหารงานทั�วไป)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 50 ลําดับที� 25
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 51 ลําดับที� 27
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

3,800 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 1,172,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,172,500 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการจัดเวทีประชาคม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,050,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,050,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาทักษะ
ความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ�น ให้แก่บุคลากรในองค์กรที��เกี�ยวข้องในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ�น คณะกรรมการในองค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการประชาคม ผู้นําชุมชน ผู้แทนประชาคมในพื�นที� และผู้ที�เกี�ยวข้อง 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่า
ป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 273 ลําดับที� 2
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

งบลงทุน 72,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพื�อนําไปจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี หรือแผนพัฒนาอื�นๆ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเครื�อง
ขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 272 ลําดับที� 1
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร
 ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ�น

900,000 บาท

ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 72,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื�อง 
ราคาเครื�องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
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 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 49 ลําดับที� 21
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื�อง ราคาเครื�องละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง หรือดีกว่า ดังนี�
    1) ในกรณีที�มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีที�มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ�ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที�ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพที�รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ�ว 
  - ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั�งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชื�อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 21,000 บาท
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จํานวนค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 22,000 บาท

ค่าเครื�องสํารองไฟฟ้า 5,900 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 1 เครื�อง ราคา
เครื�องละ 5,900 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 48 ลําดับที� 19
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 49 ลําดับที� 22
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น



หน้า : 4/4

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  13:59:46

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 51 ลําดับที� 27
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที�ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที�มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็น
รายจ่ายอื�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2557
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

รายจ่ายอื�น
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที�ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที�มี
ต่อการบริการสาธารณะของ อบต.ละหาร

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื�น 50,000 บาท
รายจ่ายอื�น 50,000 บาท

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

7,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร ์และ
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั�งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 50 ลําดับที� 25
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 8,981,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารงานคลัง 8,981,780 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือนพนักงาน 4,375,980 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายการเงิน                             จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้     จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.ชก.)        จํานวน 2 อัตรา
(6) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)             จํานวน 1 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จํานวน 2 อัตรา
(8) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)      จํานวน 1 อัตรา
(9) เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง./ชง.)                  จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)

งบบุคลากร 5,978,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,978,880 บาท

  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 
1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ�มต่างๆ ได้แก ่ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั�วคราว เงินเพิ�มวิชาชีพ เงินเพิ�ม
คุณวุฒ ิเงินเพิ�มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุ
พิเศษของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 12 เดือน 
ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                           จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
**เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ�นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที� 22 
เมษายน 2547
  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 28 ลงวันที� 16 
กุมภาพันธ ์2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�น ระดับ 8 ขึ�นไป 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที�ได้รับ)
**เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) 
ลงวันที� 18 มิถุนายน 2558
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ลงวันที� 5 
สิงหาคม ๒๕๕8
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที� 1 
กรกฎาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดมาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2)
**เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ได้แก ่พ.ค.ศ., 
พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น ลงวันที� 22 
พฤศจิกายน 2544
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล ลงวันที� 3 กุมภาพันธ ์2553

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 บาท

  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองคลัง)
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จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั�วไป               จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี จํานวน 2 อัตรา 
  (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้      จํานวน 2 อัตรา 
  (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ                  จํานวน 1 อัตรา 
  (5) พนักงานขับรถยนต ์                       จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,346,040 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายการเงิน                             จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้     จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559

  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที� 3) ลงวันที� 17 มีนาคม 2558
(งบประมาณกองคลัง)

  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)
(งบประมาณกองคลัง)
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองคลัง)

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้      จํานวน 2 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต ์                       จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองคลัง)

งบดําเนินงาน 2,874,900 บาท

  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองคลัง)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 68,460 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื�อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสื�อสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที�สุด ที� กค 0402.5/ว 156 ลงวันที� 19 
กันยายน 2560 เรื�อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1966 ลง
วันที� 26 กันยายน 2560 เรื�อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
(งบประมาณกองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 154,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 30,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองคลัง)

 เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี�ยงรับรองขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล) และพิธีการต่างๆ ดังนี�

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณกองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,900 บาท

ค่าเช่าบ้าน 93,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองคลัง)

ค่าใช้สอย 2,250,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท
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  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั�งงบประมาณได้ไม่เกินปี
ละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที�ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที�มีผู้อุทิศให ้โดยให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณที�ประมาณการไว้ตามอัตราที�กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด และให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที�ที�
เกี�ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
  (2) ค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที�ได้รับ
แต่งตั�งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั�งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ�น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที�จ่ายจริง และให้แนบบัญชีลายมือชื�อจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม เพื�อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมี
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
- ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั�งการดังนี�
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที� 28 กรกฎาคม 
2548 เรื�อง การตั�งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี�ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองคลัง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอื�น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
(งบประมาณกองคลัง)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ีทําให้การจัดเก็บภาษีเป็น
ระบบและรวดเร็วยิ�งขึ�น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 280 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองคลัง)
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จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ีเพื�อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและมีรายได้เพิ�มขึ�น 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ ์ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 280 ลําดับที� 9
(งบประมาณกองคลัง)

วัสดุสํานักงาน

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 470,000 บาท
100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองคลัง)
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

 วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองคลัง)
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จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองคลัง)

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000 บาท

20,000 บาท
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  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองคลัง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - พนักพิงและที�นั�งขึ�นโครงเหล็กบุฟองนํ�าหุ้มหนัง PVC
  - ที�วางแขนผลิตจาก PVC ขึ�นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
 เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าเก้าอี�สํานักงาน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

12,500 บาท

งบลงทุน 128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 128,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - ม ี3 ลิ�นชักขวา และ 1 ลิ�นชักกลาง พร้อมที�พักเท้า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 121.9 x 66 x 75 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 46 ลําดับที� 13
(งบประมาณกองคลัง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สํานักงานสําหรับงานประมวลผล แบบที� 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว) พร้อมอุปกรณ ์จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน  ดังนี�
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ�งหรือดีกว่า 
ดังนี�
  1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที�มีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ

ค่าโต๊ะทํางาน 18,000 บาท



  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 46 ลําดับที� 14
(งบประมาณกองคลัง)

ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที� 2 60,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 
เครื�อง ราคาเครื�องละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- เป็นอุปกรณ์ที�มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื�องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 
ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั�งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-  มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7,900 บาท

  2) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพติดตั�งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที�สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพที�มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- ม ีDVD–RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 47 ลําดับที� 15
(งบประมาณกองคลัง)

ค่าเครื�องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
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จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ และ
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั�งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ 7,600 บาท

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 22,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 47 ลําดับที� 17
(งบประมาณกองคลัง)

- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 47 ลําดับที� 16
(งบประมาณกองคลัง)
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  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 47 ลําดับที� 18
(งบประมาณกองคลัง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 4,918,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,918,460 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือนพนักงาน 723,900 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)

งบบุคลากร 2,607,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,607,660 บาท

  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา 
  (2) พนักงานขับเครื�องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)   จํานวน 3 อัตรา 
  (3) พนักงานดับเพลิง                                              จํานวน 4 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานวิทยุ                                                   จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน (พนักงานดับเพลิง)                                จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 147,600 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,736,160 บาท

ค่าตอบแทน 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับเครื�องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)   จํานวน 3 อัตรา 
  (2) พนักงานดับเพลิง                                              จํานวน 4 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานวิทยุ                                                   จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน (พนักงานดับเพลิง)                                จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน 2,280,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีมี
การสั�งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที� โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี�
 (1) กรณีปฏิบัติหน้าที�ไม่เกิน 4 ชั�วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จํานวน 100 บาท
 (2) กรณีปฏิบัติหน้าที�เกิน 4 ชั�วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั�วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย 
จํานวน 200 บาท
 (3) กรณีปฏิบัติหน้าที�เกิน 8 ชั�วโมงขึ�นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จํานวน 300 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที� 
26 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย 1,500,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร ่(รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สื�อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี�ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�งไฟฟ้า ค่า
ติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท์ ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่พนักงานและประชาชน 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่พนักงาน
และประชาชน ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 212 ลําดับที� 9
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอื�น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัยแล้ง 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัยแล้ง ให้แก่พนักงานดับเพลิงและพนักงาน
ส่วนตําบล ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย
ตั�งจุดตรวจและรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื�อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั�งป ีค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่า
เช่าโต๊ะ-เก้าอี� ค่าเช่าเต็นท ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0804.5/ว 1634 ลง
วันที� 22 กันยายน 2557 เรื�อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที�ยว
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.4/ว 661 ลง
วันที� 9 มีนาคม 2561 เรื�อง การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 208 ลําดับที� 2
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 211 ลําดับที� 7
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางนํ�าและวาตภัย 150,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน 300,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที�
ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 209 ลําดับที� 4
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางนํ�าและวาตภัย ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื�นที� ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
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  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 211 ลําดับที� 8
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที�ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
 อปพร.

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่
เจ้าหน้าที�ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไว
นิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 212 ลําดับที� 10
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื�นที�

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผน
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื�นที� ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าป้ายไว
นิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 210 ลําดับที� 6
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
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ค่าวัสดุ 690,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 บาท

  เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 250,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบ ีนํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

วัสดุเครื�องดับเพลิง 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเครื�องดับเพลิง ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุเครื�องแต่งกาย 40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื�องแบบ เสื�อ กางเกง ผ้า 
เครื�องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื�องแต่งกาย
ชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 213 ลําดับที� 12
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 49 ลําดับที� 23
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 บาท

งบลงทุน 30,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 30,800 บาท

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 11,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื�อง 
ราคาเครื�องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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จํานวนค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ และเครื�องคอมพิวเตอร์
โ

3,800 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร ์และ
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั�งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 50 ลําดับที� 26
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 51 ลําดับที� 28
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
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องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร 2,604,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,604,960 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 3,181,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 3,181,360 บาท

  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เงินเดือนพนักงาน 1,889,340 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา    จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)      จํานวน 2 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)    จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
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เงินประจําตําแหน่ง 60,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 628,320 บาท
-เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 3 อัตรา 
  (2) พนักงานขับรถยนต ์          จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

-เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา      จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 27,300 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
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งบดําเนินงาน 481,000 บาท
ค่าตอบแทน 61,000 บาท

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 2 อัตรา 
  (2) พนักงานขับรถยนต ์          จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน 42,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการปกต ิหรือ
วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�

ค่าใช้สอย 160,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอื�น 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000 บาท
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รวม
จํานวนวัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ 260,000 บาท
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 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ�า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ�า ที�
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ�ามัน เตารีด เครื�องบดอาหาร เครื�องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื�องปิ�งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ�า
ร้อน กระติกนํ�าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที�นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ�าจืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน 
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยาง
รถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต์ (อะไหล)่ ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

 เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�ง
เขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าครุภัณฑ์ 95,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน 95,400 บาท

ค่าเก้าอี�สํานักงาน 5,000 บาท

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื�อนกระจกใส 2 บาน 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - พนักพิงและที�นั�งขึ�นโครงเหล็กบุฟองนํ�าหุ้มหนัง PVC
  - ที�วางแขนผลิตจาก PVC ขึ�นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 53 ลําดับที� 44
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื�อนกระจกใส 2 บาน จํานวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจก พร้อมชั�นวางของ
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
  3) มีแผ่นชั�นเหล็ก 2 ชั�น ปรับระดับได้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 56 ลําดับที� 45
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าโต๊ะทํางาน 12,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - ม ี3 ลิ�นชักขวา และ 1 ลิ�นชักกลาง พร้อมที�พักเท้า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 121.9 x 66 x 75 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 56 ลําดับที� 43
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อกล้องถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครื�อง ราคาเครื�องละ 13,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื�นฐาน ดังนี�
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที�ก้าหนดเป็นความละเอียดที�เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี�ยนสื�อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื�อข้อมูลเต็ม
หรือเมื�อต้องการเปลี�ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื�องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่ากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 13,600 บาท
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สํานักงานสําหรับงานประมวลผล แบบที� 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว) พร้อมอุปกรณ ์จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน  ดังนี�
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ�งหรือดีกว่า 
ดังนี�
  1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที�มีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพติดตั�งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที�สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพที�มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- ม ีDVD–RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 หน่วย 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที� 2 30,000 บาท

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 55 ลําดับที� 42
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 54 ลําดับที� 38
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network 
จํานวน 1 เครื�อง ราคาเครื�องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 55 ลําดับที� 41
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 55 ลําดับที� 40
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 11,000 บาท

ค่าเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network 10,000 บาท
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร ์และ
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั�งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 54 ลําดับที� 39
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ และเครื�องคอมพิวเตอร์
โ

3,800 บาท
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รวม
รวม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 22,638,035 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 22,638,035 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือนพนักงาน 3,151,320 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานคร ูจํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) คร ู(คศ.1)   จํานวน 12 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  4) พระราชบัญญัต ิเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที� 4 เมษายน 2549 
  7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�นสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลงวันที� 22 พฤศจิกายน 2544 
  8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื�อง ตําแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ�มเติม) ลงวันที� 1 ธันวาคม 
2552 
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 5 กรกฎาคม 2549 
  10) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง ตําแหน่งและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ�มเติม) ลงวันที� 9 
มีนาคม 2553 

งบบุคลากร 7,984,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,984,620 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี� 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
  (1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒ)ิ  จํานวน 9 อัตรา
  (2) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)      จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย
  (1) ผู้ดูแลเด็ก              จํานวน 5 อัตรา
  (2) ยาม                 จํานวน 7 อัตรา
  (3) แม่บ้าน               จํานวน 7 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,558,920 บาท

  1) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที�สุด ที� ศธ 0206.7/ ว 8 ลงวันที� 22 
พฤษภาคม 2558 เรื�อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2558
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 274,380 บาท

ค่าตอบแทน 41,175 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,175 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
  (1) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)               จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย
  (1) ผู้ดูแลเด็ก                      จํานวน 5 อัตรา
  (2) ยาม                        จํานวน 7 อัตรา
  (3) แม่บ้าน                     จํานวน 7 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน 8,665,415 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย 4,037,240 บาท

  เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่า
วัสดุในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 220 ลําดับที� 3 
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอื�น 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
�   

250,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ในการจัดระเบียบการเรียนการสอน เพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กให้มีการพัฒนาในระดับที�สูงขึ�น ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าของที�ระลึก ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 221 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที�ระลึก ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที�พัก และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 211 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3,017,240 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี� 
(1) ค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร จํานวน 7 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื�อละ 20 บาท
ต่อคน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 401 คน เป็นเงิน 1,964,900 บาท
      *หมายเหต ุวิธีการ ขั�นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 
0893.2/ว 1918 ลงวันที� 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที� 6 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที�19 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ 80,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื�อให้เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที�
ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรรม และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 220 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที� 16 
มิถุนายน 2552 เรื�อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551
  4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 
มีนาคม 2559 เรื�องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 (ฉบับที� 2)

(2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ2-5 ป)ี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
จํานวน 7 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อาย ุ2-5 ป ีในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี จํานวนเด็ก
นักเรียน 401 คน เป็นเงิน 681,700 บาท
      *หมายเหต ุวิธีการ ขั�นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 
0893.2/ว 1918 ลงวันที� 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที� 6 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที�19 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที� 16 
มิถุนายน 2552 เรื�อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551
  4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 
มีนาคม 2559
 เรื�องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 (ฉบับที� 2)

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ป)ี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลละ
หาร จํานวน 7 แห่ง ดังนี�
      1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ีจํานวน 328 คน เป็นเงิน 
65,600 บาท
      2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ีจํานวน 328 คน เป็นเงิน 
65,600 บาท
      3) ค่าเครื�องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ีจํานวน 328 คน  เป็นเงิน 
98,400  บาท
      4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป ีจํานวน 328 คน เป็น
เงิน 141,040 บาท
       * วิธีการ ขั�นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที� 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� 
มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที� 6 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที�19 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที� 16 
มิถุนายน 2552 เรื�อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551
  4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 
มีนาคม 2559 เรื�องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 (ฉบับที� 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 222 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 บาท
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ค่าวัสดุ 4,437,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั�งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื�องวัดกระแสไฟฟ้า เครื�องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื�องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั�ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ�นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร ์มูฟวิ�งคอยส์คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทย,ุ เครื�องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ�า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ�า ที�
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ�ามัน เตารีด เครื�องบดอาหาร เครื�องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื�องปิ�งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ�า
ร้อน กระติกนํ�าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที�นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ�าจืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,872,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื�ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ดังนี�
  1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) ระดับชั�น
อนุบาล และระดับชั�นประถทศึกษาปีที� 1-6 จํานวน 4 โรงเรียน จํานวนเด็ก
นักเรียน 1,497 คน ในอัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน โดยได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น และ อบต. ตั�งสมทบให ้
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร จํานวน 7 
แห่ง จํานวนเด็กนักเรียน 401 คน ในอัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน โดย
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น และ อบต. ตั�งสมทบให ้
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี�



  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ชุดเครื�องมือผ่าตัด ที�วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน 
เครื�องวัดนํ�าฝน ถังเก็บเชื�อเพลิง เครื�องนึ�ง เครื�องมือวิทยาศาสตร ์ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย ์เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน 
นํ�ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื�อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ต่างๆ สัตว์เลี�ยงเพื�อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย ์ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ

   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที� 6 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที�19 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 222 ลําดับที� 10
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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วัสดุการศึกษา 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุดนตร ีประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ฉิ�ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง 
(เช่น กลองสองหน้า รําวง กลองยาว กลองแซมบ้า) ลูกซัด ปาราภัส ขลุ่ย ขิม ซอ 
และยางสนซอ จะเข้ และอุปกรณ์ (เช่น ไม้ดีด, สาย, นมจะเข้) โทน โหม่ง ปี�มอญ อู
คูเลเล่ ฯลฯ

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุการศึกษา ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื�อ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยึดหยุ่น เบาะมวยปลํ�า เบาะยูโด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 223 ลําดับที� 13
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

วัสดุดนตรี 30,000 บาท

  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค 150,000 บาท

บาท

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 50,000 บาท
-เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที�อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที�อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา (สพฐ.) จํานวนนักเรียน 1,497 คน อัตรามื�อละ 20 
บาท/คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 5,988,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที� 24 
มิถุนายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที� 6 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 5,988,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 5,988,000 บาท
เงินอุดหนุน 5,988,000



หน้า : 12/12

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  14:03:50

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที� 19 
มิถุนายน 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั�วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที� 16 
มิถุนายน 2552 เรื�อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551
  6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที� 22 
มีนาคม 2559 เรื�องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 (ฉบับที� 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 222 ลําดับที� 9
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)





รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

หน้า : 1/1

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  14:05:01

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 500,000 บาท

งบดําเนินงาน 500,000 บาท
ค่าใช้สอย 500,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื�อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสําหรับ
เยาวชน (D.A.R.E)

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญสําหรับการแสดงและเด็กทุก
คนที�เข้าร่วมกิจกรรม ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าเช่าเครื�องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท ์และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 226 ลําดับที� 21
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื�อต่อต้านและป้องกัน
ยาเสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E.) ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 226 ลําดับที� 20
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 350,000 บาท





รวม
รวม
รวม

จํานวน

  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เงินเดือนพนักงาน 2,190,840 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.)           จํานวน 3 อัตรา
(3) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)             จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 

งบบุคลากร 5,318,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,318,280 บาท

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 6,356,180 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

หน้า : 14/14

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  14:05:30

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 6,356,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข



หน้า : 14/14

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  14:05:30

จํานวน

จํานวนเงินประจําตําแหน่ง 109,200 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ�มต่างๆ ได้แก ่ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั�วคราว เงินเพิ�มวิชาชีพ เงินเพิ�ม
คุณวุฒ ิเงินเพิ�มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุ
พิเศษของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 12 เดือน 
ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.)                         จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
**เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ�นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที� 22 
เมษายน 2547
  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 28 ลงวันที� 16 
กุมภาพันธ ์2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�น ระดับ 8 ขึ�นไป 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที�ได้รับ)
**เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) 
ลงวันที� 18 มิถุนายน 2558
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ลงวันที� 5 
สิงหาคม ๒๕๕8
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที� 1 
กรกฎาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดมาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2)
**เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ได้แก ่พ.ค.ศ., 
พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น ลงวันที� 22 
พฤศจิกายน 2544
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล ลงวันที� 3 กุมภาพันธ ์2553
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที� 3) ลงวันที� 17 มีนาคม 2558
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 103,200 บาท
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จํานวน

จํานวนเงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 265,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,649,840 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั�วไป               จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                จํานวน 3 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต ์                      จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต ์                      จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน                                        จํานวน 15 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพ (ชก.)                                จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวนรายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 190,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน 96,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน 796,000 บาท
ค่าตอบแทน 116,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                จํานวน 3 อัตรา 
  (2) พนักงานขับรถยนต ์                      จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต ์                      จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน                                        จํานวน 15 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอื�น 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557 
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าวัสดุ 490,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ�า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ�า ที�
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ�ามัน เตารีด เครื�องบดอาหาร เครื�องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื�องปิ�งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ�า
ร้อน กระติกนํ�าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที�นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ�าจืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท
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จํานวนวัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุอื�น ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอร์นํ�า-ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื�อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุอื�น 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะคอมพิวเตอร ์พร้อมเก้าอี� จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  - ผลิตจากไม ้Particle Board เคลือบผิว Melamine
  - ด้านข้างมีลิ�นชัก พร้อมถาดวางคีย์บอร์ด
  - มีช่องใส ่Case Computer ได้
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.
  เก้าอี�
  - เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองนํ�าขึ�นรูปิหุ้มด้วยหนังเทียมสีดํา
  - ที�วางแขนทําจากพลาสติกขึ�นรูปสีดํา
  - สามารถหมุนได้รอบ
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี� 12,000 บาท

ค่าเก้าอี�สํานักงาน 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - พนักพิงและที�นั�งขึ�นโครงเหล็กบุฟองนํ�าหุ้มหนัง PVC
  - ที�วางแขนผลิตจาก PVC ขึ�นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 42 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าครุภัณฑ์ 241,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน 241,900 บาท



  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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จํานวน

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 
4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  1) เป็นโต๊ะหน้าสแตนเลส แบบพับได้
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 150 ซม. x สูง 75 ซม.
  3) รายละเอียดตามที�องค์การบริหารส่วนตําบลละหารกําหนด
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส 22,500 บาท

ค่าโต๊ะทํางาน 24,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - ม ี3 ลิ�นชักขวา และ 1 ลิ�นชักกลาง พร้อมที�พักเท้า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 121.9 x 66 x 75 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 42 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)



  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 42 ลําดับที� 3
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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จํานวนค่าเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 32,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื�อง 
ราคาเครื�องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 43 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 43 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 44 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ และเครื�องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

7,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 2 เครื�อง ราคา
เครื�องละ 5,900 บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 44 ลําดับที� 9
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 22,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร ์และ
เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั�งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าเครื�องสํารองไฟฟ้า 11,800 บาท
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จํานวนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น 
เครื�องบิน เครื�องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ�งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 43 ลําดับที� 6
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)





รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
จํานวนวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ชุดเครื�องมือผ่าตัด ที�วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน 
เครื�องวัดนํ�าฝน ถังเก็บเชื�อเพลิง เครื�องนึ�ง เครื�องมือวิทยาศาสตร ์ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย ์เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน 
นํ�ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื�อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ต่างๆ สัตว์เลี�ยงเพื�อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย ์ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื�นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื�นฟ ูค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10, 16(19), 16(23)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 249 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื�นฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื�นฟู

625,000 บาท

งบดําเนินงาน 685,000 บาท
ค่าใช้สอย 625,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 2,725,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล 2,725,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



หน้า : 2/3

วันที�พิมพ์ : 17/8/2561  14:06:14

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อรถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซ ี
หรือกําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต ์จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 
2,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  1) เครื�องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
  2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
  3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที�แขวนนํ�าเกลือ
  4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
  5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
  6) เครื�องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื�องขยายเสียง
  7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย ์ประกอบด้วย
     (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
     (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
     (3) เครื�องส่องกล่องเสียงและเครื�องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
     (4) เครื�องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
     (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื�อน
     (6) ชุดเฝือกลม
     (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส้าหรับส่งท่อก๊าซ
     (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั�น
     (9) เก้าอี�เคลื�อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
     (10) เครื�องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
     (11) เครื�องช่วยหายใจอัตโนมัติ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่ารถพยาบาล (รถตู)้ 2,000,000 บาท

งบลงทุน 2,040,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 2,040,000 บาท

วัสดุเครื�องแต่งกาย 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื�องแบบ เสื�อ กางเกง ผ้า 
เครื�องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื�องแต่งกาย
ชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเตียงสเตรชเชอร ์สําหรับรถพยาบาล (รถตู)้ จํานวน 1 เตียง 
ราคาเตียงละ 40,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะตามที�องค์การบริหารส่วนตําบล
ละหารกําหนด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 45 ลําดับที� 11
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าเตียงสเตรชเชอร์ 40,000 บาท

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 45 ลําดับที� 10
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบดําเนินงาน 2,194,000 บาท
ค่าใช้สอย 2,114,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 2,574,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 2,574,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ�นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีได้รับการจัดสรรตาม
จํานวนสุนัข/แมว ทั�งที�มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อป ีโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นสํารวจข้อมูลปีละ 2 ครั�ง (ครั�งแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครั�งที� 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19), 16(21)
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที� 5 กรกฎาคม 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั�วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 30,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ�นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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โครงการกองทุนเพื�อการดูแลผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิง 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกองทุนเพื�อการดูแลผู้สูงอายุที�มีภาวะ
พึ�งพิง ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19)
  3) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 มาตรา 3 และ
มาตรา 5
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 260 ลําดับที� 16
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทําหมันแมว,สุนัขในพื�นที� 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
การทําหมันแมว, สุนัข ในพื�นที� ประจําปี 2562 ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบรับรอง ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่ารับรองการ
ประชุมคณะทํางาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19)
  3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 246 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก 70,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ความรู ้ค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 246 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการบริการสาธารณสุขเคลื�อนที� 100,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื�องต้น (EMS) 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื�องต้น 
(EMS) ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(4)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19), 16(29)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 217 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการสาธารณสุขเคลื�อนที� ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าเวชภัณฑ ์ค่ายา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(4)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 250 ลําดับที� 6
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพ
ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(4)

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที�จําหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 255 ลําดับที� 11
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 250,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 254 ลําดับที� 10
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวมพลังประสานต้านภัยยาเสพติด 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภัยยาเสพติด ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19), 16(23)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 248 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 250,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 



  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19), 16(29)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 217 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่า
ป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 256 ลําดับที� 12
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื�องโรคไข้เลือดออก 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื�องโรคไข้เลือก
ออก ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมสื�อการประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมสื�อการ
ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่า
ป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19), 16(23)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 247 ลําดับที� 3
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)



- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 253 ลําดับที� 9
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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จํานวน

รวม
จํานวน

ค่าวัสดุ 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 54,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีเพื�อดําเนินการจัดซื�อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 
เพื�อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่า
วัคซีน ค่าอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 36 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ชุดเครื�องมือผ่าตัด ที�วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน 
เครื�องวัดนํ�าฝน ถังเก็บเชื�อเพลิง เครื�องนึ�ง เครื�องมือวิทยาศาสตร ์ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย ์เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน 
นํ�ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื�อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ต่างๆ สัตว์เลี�ยงเพื�อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย ์ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 257 ลําดับที� 13
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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รวม

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน 380,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 บาท

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพื�นที�ตําบลละหาร ในการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามรายละเอียดดังนี�
  (1) โครงการ "ใช้เวลาว่าง ห่างไกลยาเสพติด" จากโรงเรียนประสานสามัคคี
วิทยา  จํานวน 50,000 บาท
  (2) โครงการ "เรียนรู้สู่อาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั�งยืน" จากโรงเรียนแสงประทีป
รัฐบํารุง  จํานวน 50,000 บาท
  (3) โครงการ "สถานศึกษาปลอดภัยยาเสพติด" จากโรงเรียนสุเหร่าเขียว  จํานวน 
50,000 บาท
  (4) โครงการ "รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" จาก
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลํารี  จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(10), 16(19), 16(23)
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุน 380,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านในตําบลละหาร จํานวน 9 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื�อขับเคลื�อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื�นที� เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ�มพูนความรู ้
ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(19)
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที� 24 
มิถุนายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที� 5 กรกฎาคม 2561 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั�วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 39 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที� 24 
มิถุนายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 322 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 180,000 บาท





รวม
รวม
รวม

จํานวน

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร 3,293,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,293,100 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 4,158,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ 4,158,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,449,020 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม               จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี   จํานวน 1 อัตรา
(4) นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)                      จํานวน 3 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)                   จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 

  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)



หน้า : 4/10

วันที�พิมพ์ : 27/8/2561  12:56:18

จํานวนเงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ�มต่างๆ ได้แก ่ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั�วคราว เงินเพิ�มวิชาชีพ เงินเพิ�ม
คุณวุฒ ิเงินเพิ�มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุ
พิเศษของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 12 เดือน 
ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
**เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ�นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที� 22 
เมษายน 2547
  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 28 ลงวันที� 16 
กุมภาพันธ ์2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�น ระดับ 8 ขึ�นไป 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที�ได้รับ)
**เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) 
ลงวันที� 18 มิถุนายน 2558
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ลงวันที� 5 
สิงหาคม ๒๕๕8
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที� 1 
กรกฎาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดมาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2)
**เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ได้แก ่พ.ค.ศ., 
พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น ลงวันที� 22 
พฤศจิกายน 2544
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล ลงวันที� 3 กุมภาพันธ ์2553
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที� 3) ลงวันที� 17 มีนาคม 2558
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหน่ง 103,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม             จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต ์         จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) คนงาน                           จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 637,680 บาท

(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

ค่าตอบแทน 210,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต ์  จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) คนงาน                    จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน 840,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการปกต ิหรือ
วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ�น และพนักงานส่วน
ตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 
เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
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รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000 บาท

  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที� 9 ธ.ค. 2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติ
เกี�ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ�น
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย 280,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วน
ราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื�น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าวัสดุ 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
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จํานวนวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ชุดเครื�องมือผ่าตัด ที�วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน 
เครื�องวัดนํ�าฝน ถังเก็บเชื�อเพลิง เครื�องนึ�ง เครื�องมือวิทยาศาสตร ์ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย ์เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน 
นํ�ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื�อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ต่างๆ สัตว์เลี�ยงเพื�อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย ์ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อเก้าอี�ทํางาน 7,500 บาท

งบลงทุน 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 25,500 บาท

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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จํานวนจัดซื�อโต๊ะทํางาน 18,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - ม ี3 ลิ�นชักขวา และ 1 ลิ�นชักกลาง พร้อมที�พักเท้า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 121.9 x 66 x 75 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง (ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 58 ลําดับที� 50
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - พนักพิงและที�นั�งขึ�นโครงเหล็กบุฟองนํ�าหุ้มหนัง PVC
  - ที�วางแขนผลิตจาก PVC ขึ�นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ.2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง (ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 58 ลําดับที� 51
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 620,000 บาท

งบดําเนินงาน 620,000 บาท
ค่าใช้สอย 620,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของตําบลละหาร 
(สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของตําบลละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอาย ุค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 100 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 236 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว 80,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื�องดื�ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 100 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 235 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู่วัยผู้สูงอายุ 90,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู่วัย
ผู้สูงอาย ุค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 100 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลละหาร 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื�องดื�ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
500 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 239 ลําดับที� 13
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 238 ลําดับที� 11
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่าเช่าเครื�องขยาย
เสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ต
จําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 200 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 235 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลละหาร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่
ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 100 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 243 ลําดับที� 22
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ 100,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร 5,099,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,099,460 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 6,879,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 6,879,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,790,240 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  จํานวน 1 อัตรา
(3) วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)                        จํานวน 1 อัตรา
(4) นักจัดการงานทั�วไป (ปก./ชก.)             จํานวน 1 อัตรา
(5) นายช่างโยธา (ชง.)                             จํานวน 2 อัตรา
(6) นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)                จํานวน 1 อัตรา
(7) นายช่างผังเมือง (ปง./ชง.)                   จํานวน 1 อัตรา
(8) เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)                     จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)

  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
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จํานวนเงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 บาท

  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ�มต่างๆ ได้แก ่ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั�วคราว เงินเพิ�มวิชาชีพ เงินเพิ�ม
คุณวุฒ ิเงินเพิ�มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุ
พิเศษของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 12 เดือน 
ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
**เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ�นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที� 22 
เมษายน 2547
  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 28 ลงวันที� 16 
กุมภาพันธ ์2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�น ระดับ 8 ขึ�นไป 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที�ได้รับ)
**เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไป
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) 
ลงวันที� 18 มิถุนายน 2558
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2) ลงวันที� 5 
สิงหาคม 2558
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที� 1 
กรกฎาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนดมาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2)
*เงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตําบล ได้แก ่พ.ค.ศ., 
พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น ลงวันที� 22 
พฤศจิกายน 2544
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จํานวน

  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
พนักงานส่วนตําบล ลงวันที� 3 กุมภาพันธ ์2553
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตําแหน่งที�มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที� 3) ลงวันที� 17 มีนาคม 2558
(งบประมาณกองช่าง)

1,990,080 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา           จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ         จํานวน 1 อัตรา 
  (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 
  (4) พนักงานขับรถยนต ์         จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรภยนต ์         จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน                           จํานวน 9 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)
(งบประมาณกองช่าง)
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1,590,000 บาท
ค่าตอบแทน 160,000 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 166,740 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ         จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต ์         จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรภยนต ์         จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน                           จํานวน 9 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองช่าง)

30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื�อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสื�อสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที�สุด ที� กค 0402.5/ว 156 ลงวันที� 19 
กันยายน 2560 เรื�อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1966 ลง
วันที� 26 กันยายน 2560 เรื�อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
(งบประมาณกองช่าง)

   3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์
และเงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบดําเนินงาน

เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการปกต ิหรือ
วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
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  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองช่าง)

30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ�น และพนักงานส่วน
ตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 
เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที� 9 ธ.ค. 2548 เรื�อง แนวทางปฏิบัติ
เกี�ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ�น
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน 70,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณกองช่าง)

50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

ค่าใช้สอย 420,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท
  เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี�ยงรับรองขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล) ดังนี�
  (1) ค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที�ได้รับ
แต่งตั�งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั�งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ�น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที�จ่ายจริง และให้แนบบัญชีลายมือชื�อจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม เพื�อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมี
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที� 28 กรกฎาคม 
2548 เรื�อง การตั�งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี�ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที�จัดโดยส่วน
ราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที�ตั�งขึ�นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื�น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
(งบประมาณกองช่าง)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 2561 
เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)
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รวม
จํานวน 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าวัสดุ 1,010,000 บาท

  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)

วัสดุสํานักงาน

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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จํานวน

จํานวน 300,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)
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จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เคียว สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี�พรวนดินระหว่างแถว 
เครื�องดักแมลง ตพแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศีตรูพืชและสัตว ์อาหารสัตว ์พืชและสัตว ์พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํ�า นํ�าเชื�อพันธุ์สัตว ์วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด 
เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั�งกล้อง ขาตั�งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื�องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ
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 วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี�การ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที�ได้จากการล้าง/อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

งบลงทุน 189,900 บาท

12,500 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเก้าอี�สํานักงาน จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - พนักพิงและที�นั�งขึ�นโครงเหล็กบุฟองนํ�าหุ้มหนัง PVC
  - ที�วางแขนผลิตจาก PVC ขึ�นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่
  - รองรับนํ�าหนักได้ไม่ตํ�ากว่า 80 กก.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าครุภัณฑ์ 189,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื�องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 40,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั�งพื�นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั�ง จํานวน 1 เครื�อง ราคา
เครื�องละ 40,200 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี� 
  1) ขนาดไม่ตํ�ากว่า 30,000 บีทียู 
  2) ราคาที�กําหนดเป็นราคาที�รวมค่าติดตั�ง
  3) เครื�องปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ
เบอร ์5
  4) ต้องเป็นเครื�องปรับอากาศที�ประกอบสําเร็จรูปทั�งชุด ทั�งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

ค่าเก้าอี�สํานักงาน

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 53 ลําดับที� 34
(งบประมาณกองช่าง)
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จํานวนค่าตู้เอกสารเหล็กบานเลื�อน 13,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อตู้เอกสารเหล็กบานเลื�อน 5 ชั�น จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 
6,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจก พร้อมชั�นวางของ
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 900 มม. x ลึก 400 มม. x ความสูง 1850 มม. 
  3) มีแผ่นชั�นเหล็ก 4 ชั�น ปรับระดับได้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 52 ลําดับที� 32
(งบประมาณกองช่าง)

  5) เครื�องปรับอากาศที�มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า 
(Electric grids) หรือเครื�องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับ
อนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได ้
  6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
  7) การติดตั�งเครื�องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ ์ดังนี�    
      - สวิตช ์1 ตัว 
      - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 53 ลําดับที� 35
(งบประมาณกองช่าง)
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จํานวน

จํานวน

ค่าโต๊ะทํางาน 24,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - ม ี3 ลิ�นชักขวา และ 1 ลิ�นชักกลาง พร้อมที�พักเท้า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 121.9 x 66 x 75 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 52 ลําดับที� 33
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น 
เครื�องบิน เครื�องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ�งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 10,245,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน 10,245,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 500,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,000,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 บาท
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ค่าวัสดุ 500,000 บาท

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 300,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ สิ�ว เสียม เลื�อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื�องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ�ง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
นํ�ามันทาไม้  ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนซ ์ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื�อง สังกะส ี
ตะป ูเหล็กเส้น แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อนํ�าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
ท่อนํ�าบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)

(งบประมาณกองช่าง)
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จํานวน

จํานวนวัสดุสํารวจ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํารวจ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื�องมือ
แกะสลัก เครื�องมือดึงสายโทรศัพท ์ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

วัสดุเครื�องแต่งกาย 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื�องแบบ เสื�อ กางเกง ผ้า 
เครื�องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื�องแต่งกาย
ชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)
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จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

งบลงทุน 5,745,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 3,745,000 บาท

วัสดุอื�น 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุอื�น ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอร์นํ�า-ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื�อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อรถบรรทุก 6 ล้อ กระบะเหล็กติดตั�งเครนสลิงขนาด 5 ตัน 
พร้อมกระเช้าไฟเบอร์ที�ปลายบูมติดตั�งเท้าช้างหลัง 1 คู ่ติดตั�งชุด Safety Over 
Lode จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 3,745,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
- คุณลักษณะรถยนต์
  1) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 6,000 ซีซ ีหรือ
กําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 170 กิโลวัตต ์        
  2) แบบกระบะเหล็ก               
  3) นํ�าหนักรถรวมนํ�าหนักบรรทุกไม่ตํ�ากว่า 12,000 กิโลกรัม
  4) พร้อมกระบะ และเครื�องปรับอากาศ
- คุณลักษณะเครน
  1) เป็นเครนไฮดรอลิคของใหม่ที�ไม่ผ่านการใช้งานแบบแขวนตรง สามารถยก
สูงสุด 5 ตันที�ระยะ 2.50 เมตร
  2) กระเช้าไฟเบอร์ที�ปลายบูมติดตั�งเท้าช้างหลัง 1 คู ่ติดตั�งชุด Safety Over Lode
  3) พร้อมคู่มือการใช้งาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ 3,745,000 บาท
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รวม
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จํานวน

3,000,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื�อปรับปรุงที�ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื�อดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ�งก่อสร้าง ซึ�งทําให้ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ�มขึ�น
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าปักเสาพาดสาย การติดตั�งหม้อ
แปลง เครื�องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ�งเป็นกรรมสิทธิ�ของการไฟฟ้า/ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ�มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ�มกําลังไฟ การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 54 ลําดับที� 37
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าติดตั�งประปา ค่าวางท่อประปานครหลวงในชุมชน ใน
การขยายเขตประปาในพื�นที�ตําบลละหาร รวมถึงค่าคิดคั�งมาตรวัดนํ�าและอุปกรณ์
ประปา ซึ�งเป็นกรรมสิทธื�ของการประปา/ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั�ง
อุปกรณ์ประปาเพิ�มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที� 24 
มิถุนายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 318 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองช่าง)

อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง 500,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการประปานครหลวง 2,500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน
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  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที� 24 
มิถุนายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 312 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 12,203,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 12,203,940 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือนพนักงาน 1,533,960 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)  จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ชง.)       จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชง.)     จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 

งบบุคลากร 5,093,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,093,940 บาท

 8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 
1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับเครื�องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จํานวน 7 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) คนงานประจํารถขยะ   จํานวน 21 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 393,060 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,166,920 บาท

ค่าตอบแทน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับเครื�องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จํานวน 7 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
  (1) คนงานประจํารถขยะ   จํานวน 21 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน 7,076,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการปกต ิหรือ
วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอยในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 1,200,000 บาท

ค่าใช้สอย 4,100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี� เช่น ค่าจ้างเหมาไถ
กลบขยะ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตําบล
ละหาร ให้แก ่อบจ.นนทบุรี ในการบริหารจัดการดูแลบ่อกําจัดขยะ ในอัตราที� อบ
จ.นนทบุรี กําหนด จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 198 ลําดับที� 13
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000 บาท

โครงการ อถล.ตําบลละหาร ร่วมผลิตสื�อสร้างสรรค์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อถล.ตําบลละหาร ร่วมผลิตสื�อ
สร้างสรรค์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
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โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 350,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 196 ลําดับที� 11
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิ�งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(1), 67(2), 67(3), 67(7)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557

โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 199 ลําดับที� 14
(งบประมาณกองสาธารณสขฯ)

  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 24 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิ�งแวดล้อม
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บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 195 ลําดับที� 10
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ�นรักษ์โลก (อถล.) ตําบลละหาร 350,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ�น
รักษ์โลก (อถล.) ตําบลละหาร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 26 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการละหารน่าอยู่โดยการสนับสนุนให้ประชาชนปรับปรุงสิ�งแวดล้อมหน้าบ้าน น่า
มอง

200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการละหารน่าอยู่โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนปรับปรุงสิ�งแวดล้อมหน้าบ้าน น่ามอง ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 25 ลําดับที� 3
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 200 ลําดับที� 15
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 100,000
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าป้าย สื�อประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 197 ลําดับที� 12
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

โครงการอาสาสมัครท้องถิ�นรักษ์โลก (อถล.) ตําบลละหาร กับการจัดการสิ�งปฏิกูลและ
มูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ�งแวดล้อม

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ�นรักษ์โลก (อถล.) 
ตําบลละหาร กับการจัดการสิ�งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ�งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 23 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000

โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000
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รวม
จํานวน

จํานวนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 บาท

ค่าวัสดุ 2,870,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว 1,050,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ์กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ยางรถยนต์ นํ�ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื�องยนต ์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอร์รี� 
จานจ่าย ล้อ ถังนํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ถังขยะ หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ�า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
นํ�า ที�นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ�ามัน เตารีด เครื�องบดอาหาร เครื�องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื�องปิ�งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ�า
ร้อน กระติกนํ�าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที�นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ�าจืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 341 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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จํานวน

จํานวน

บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื�องแต่งกาย 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื�องแบบ เสื�อ กางเกง ผ้า 
เครื�องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื�องแต่งกาย
ชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 1,500,000
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บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุอื�น ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอร์นํ�า-ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื�อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน 34,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 6,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 6,000 บาท

บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 หลัง ราคาหลังละ 
34,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี� 
  1) หลังคาสําเร็จรูป ชนิดทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจก
เลื�อน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที�นั�งสองแถว พร้อมยางปูพื�นหรือชุดเบาะมาตรฐาน
นั�งพื�น 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

ค่าครุภัณฑ์ 34,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

ค่าหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 34,000

เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับครุภัณฑ์เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าทางเคม ีและเครื�อง
ตรวจวัดคุณภาพนํ�าทางกายภาพ ที�อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ�งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอื�น 20,000
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  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 45 ลําดับที� 12
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 6,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดนํ�าเสีย 6,100,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,100,000 บาท
ค่าใช้สอย 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการคลองสวยนํ�าใส 1,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในลําคลองพื�นที�ตําบลละหาร
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลิ�งริมคลองต่าง ๆ  ตามแบบและรายละเอียดที�
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : คลองลากค้อนเก่า คลองลํารี 
คลองเจ๊ก คลองตาคล้าย-ลากค้อนใหญ ่คลองแอน คลองเกาะลอย คลองเกาะดอน 
คลองบางบัวทอง คลองขุนนคร ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 203 ลําดับที� 19
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการลอกท่อระบายนํ�าและดูดสิ�งปฏิกูลตําบลละหาร 1,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาลอกท่อระบายนํ�าและดูดสิ�งปฏิกูลตามหมู่บ้าน
จัดสรรและแหล่งชุมชนที�มีท่อระบายนํ�า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการรถลอก
ท่อระบายนํ�าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแบบและรายละเอียดที�องค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ :  หมู่บ้านจัดสรรและชุมชนในเขต
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 180 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าวัสดุ 100,000 บาท
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามัน
จารบี นํ�ามันเครื�อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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รวม
รวม

จํานวน

บาท
ค่าครุภัณฑ์ 4,000,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื�องสูบนํ�า 4,000,000 บาท

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)

 2.3 ระบายความร้อนด้วยนํ�า แบบหม้อนํ�ารังผึ�ง และมีพัดลมช่วยระบายความร้อน 
เป็นแบบเป่าออกจากเครื�องยนต์
 2.4 กําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ตามมาตรฐาน ISO, DIN, JIS ที�
รอบไม่เกิน 1,800 รอบ/นาที และเครื�องยนต์ขนาดแรงบิดไม่น้อยกว่า 550 Nm
 2.5 มีเกจ ์VOLTMETER OIL PRESSURE GAUGE, 
TACHOMETER, HOUR METER และ TEMPERATURE GAUGE 
พร้อมสวิทซ์เปิดหลอดไฟส่องสว่างทุกเกจ์
 2.6 สตาร์ทตรงด้วยไฟฟ้าแบตเตอร์รี� ขนาด 24 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟ
แบตเตอร์รี�ขณะใช้งาน
 2.7 ถังนํ�ามันเชื�อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ติดตั�งอยู่ในชุดแท่น
ฐานเครื�องสูบนํ�าและมีที�ดูระดับนํ�ามันในถัง

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องสูบนํ�า-ปั�มนํ�าแบบเคลื�อนที� ขนาด 12 นิ�ว พร้อมอุปกรณ ์
จํานวน 2 เครื�อง ราคาเครื�องละ 2,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื�นฐาน ดังนี�
1. เครื�องสูบนํ�า
 1.1 เครื�องสูบนํ�าเป็นแบบ Horizontal Centrifugal Mixed-flow Pump 
(SINGLE STAGE)
 1.2 เครื�องสูบนํ�าต้องได้มาตรฐานคุณภาพ ISO-9001-2008
 1.3 เครื�องสูบนํ�าที�เสนอจะต้องเป็นของโรงงานผู้ผลิตที�ได้รับใบรับรองระบบ ISO 
9001 : 2008 
 1.4 เครื�องสูบนํ�าต้องเป็นชนิดหน้าแปลน (FLANGED PUMP)
 1.5 ความสามารถในการสูบนํ�าไม่น้อยกว่า 27,000 ลิตร/นาทีที�แรงสูบส่งสูงไม่
น้อยกว่า 17 เมตร (TOTAL DYNAMIC HEAD)
 1.6 ประสิทธิภาพของเครื�องสูบนํ�าไม่น้อยกว่า 70%
 1.7 ระบบสูบนํ�าใช้ระบบบล่อนํ�าด้วยระบบไอเสียจากเครื�องยนต ์(EXHAUST 
PRIMING) ไม่เกิน 1 นาทีต่อเมตรที�ความลึกไม่เกิน 3 เมตร
 1.8 เครื�องสูบนํ�าจะต้องมีท่อทางดูดขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ�วและท่อทางส่งขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 นิ�ว
 1.9 ตัวเรือน (CASING) เป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron)
 1.10 ใบพัด (IMPELLER) เป็นทองเหลือง (Bronze) หรือสแตนเลส 
(Stainless)
 1.11 เพลา (PUMP SHAFT) เป็นเหล็กเหนียว
 1.12 SEALING เป็นแบบ Packing Seal
 1.13 รองลื�น (BEARING) เป็นแบบลูกปืน (Ball Bearing)
 1.14 ระบบหล่อลื�นแบบใช้นํ�ามัน (Oil-bath-Lubricated)
2. เครื�องยนต์
 2.1 เป็นเครื�องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ไดเรกอินเจ๊คชั�น เทอร์โบชาร์จเจอร์ 
แบบสูบเรียง, ความจุไม่น้อยกว่า 6.2 ลิตร
 2.2 เป็นเครี�องยนต์ที�ได้รับรอง (Certificate) มาตรฐานการควบคุมไอเสีย ของ 
EPA Tier 2 หรือ EU Stage 2 หรือดีกว่า

งบลงทุน 4,000,000
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3. การต่อและการติดตั�ง
 3.1 เครื�องยนต์และเครื�องสูบนํ�าประกบต่อกันเป็นชิ�นเดียวกันตามมาตรฐาน 
SAE3 or SAE4 โดยติดตั�งบนแท่นเหล็กโครงสร้างแข็งแรงและส่งกําลังจาก Fly 
wheel โดยตรงแบบใช ้Torsionally aluminum alloy disc coupling ตาม
มาตรฐาน SAE โดยไม่มีการชํารุด หรือเสียศูนย์ตลอดอายุการใช้งาน 
 3.2 เครื�องสูบนํ�า เครื�องยนต์และอุปกรณ์อื�นๆ จะต้องประกอบด้วยกันบนฐานเหล็ก
เหนียว (SS410) หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พับขึ�นรูป, เชื�อมเป็นโครงแข็งแรง ความ
กว้างความยาวของฐานเหล็กจะต้องมากกว่าความกว้างและความยาวของเครื�องสูบ
นํ�าและเครื�องยนต์ที�ประกอบ เข้าด้วยกัน (จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กที�ได้
มาตรฐาน ISO 900:2008 
 3.3 เครื�องสูบนํ�ากับเครื�องยนต์ดีเซล ติดตั�งบนเทรลเลอร์มีฐานเหล็กแข็งแรง
รองรับมีระบบกันสะเทือนด้วยแหนบทั�ง 2 ข้าง มีถังนํ�ามันขนาดไม่น้อยกว่า 100 
ลิตรติดตั�งมาด้วย
 3.4 มีตะขอลากจูงเคลื�อนที�ได้ พร้อมขาตั�งทั�งด้านหน้าและหลังเมื�อออกปฏิบัติงาน 
4. อุปกรณ์เครื�องสูบนํ�าแต่ละเครื�อง ประกอบด้วย
 4.1 ท่อเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้านขนาด 12 นิ�ว ยาวท่อนละ 1.5 เมตร จํานวน 
4 ท่อน
 4.2 ท่อเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้านขนาด 12 นิ�ว ยาวท่อนละ 2 เมตร จํานวน 4 
ท่อน
 4.3 ประตูนํ�าขนาด 12 นิ�ว จํานวน 1 ชุด
 4.4 ฟุตวาล์ขนาด 12 นิ�ว จํานวน 1 ชุด
 4.5 ข้องอ 90 องศา ขนาด 12 นิ�ว จํานวน 2 ตัว
 4.6 ข้องอ 45 องศา ขนาด 12 นิ�ว จํานวน 4 ตัว
 4.7 ข้อต่อล้วงขยะหน้าปั�มขนาด 12 นิ�ว จํานวน 1 ชุด 
 4.8 ประเก็นยางหนาไม่น้อยกว่า 6 ม.ม. น๊อตและสกรูครบชุดตามจํานวน
 4.9 ชุดเครื�องมือพร้อมกล่องเครื�องมือ

 4.10 ส ี: เครื�องยนต์และปั�มพ่นสีเดียวกันทั�งชุด
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื�องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติมและเปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 53 ลําดับที� 36
(งบประมาณกองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 250,000 บาท

งบดําเนินงาน 250,000 บาท
ค่าใช้สอย 250,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลละหาร 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น 
ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 50 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 265 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบล
ละหาร เช่น กิจกรรมการฝึกอาชีพการทําของชําร่วย การทําขนม การแปรรูป
สมุนไพร และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื�องดื�ม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื�องดื�ม ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย 150 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที� 265 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 100,000 บาท





รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

หน้า : 2/3

วันที�พิมพ์ : 27/8/2561  13:02:26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 3,080,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 3,080,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,080,000 บาท
ค่าใช้สอย 930,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 600,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพ
ติด ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�จัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื�อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน
และหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที�มอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เพื�อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื�อมอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ�ว
ขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ ์ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าอาหารและเครื�องดื�มไม่มีแอลกอฮอล ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที� เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที�จําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั�งและค่ารื�อถอน เช่น เครื�องโปรเจคเตอร ์เครื�องเสียง เต้นท์ เวที และอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 226 ลําดับที� 21
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 130,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 
กีฬาสามัคคีระดับอําเภอ, กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที�เป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐ 
และนักกีฬา, ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที�มิใช่เจ้าหน้าที�ของรัฐ, ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อมกีฬา ได้แก ่ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่
ละประเภทกีฬา,  ค่าอุปกณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า 
ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 234 ลําดับที� 10
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ 150,000 บาท
วัสดุกีฬา 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุกีฬา ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง 
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา (เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ) นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มนํ�าหนัก เสาตาข่ายกีฬา (เช่น เสาตา
ข่ายวอลเลย์บอล) ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 228 ลําดับที� 6
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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รวม
รวม

จํานวน

งบลงทุน 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�ออุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่บ้าน/เครื�องออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอาย ุพร้อมติดตั�งในพื�นที�ตําบลละหาร ตามรายการและ
รายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 344 ลําดับที� 13
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื�ออุปกรณ์เด็กเล่นประจําหมู่บ้าน/เครื�องออกกําลังกายสําหรับประชาชนและผู้สูงอายุ 2,000,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 1,670,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 1,670,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,670,000 บาท
ค่าใช้สอย 1,670,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใน
โครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญ ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 302 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เนื�องในวันเข้าพรรษา 70,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เนื�องในวัน
เข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
ภัตตาหาร ค่าเครื�องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าเช่าเต็นท ์
ค่าจัดตกแต่งสถานที� ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 303 ลําดับที� 4
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ�ลฟิตริและวันตรุษอีดิ�ลอัฎฮาตามหลักศาสนาอิสลาม 400,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม ได้แก ่
กิจกรรมวันตรุษ อีดิ�ลฟิตริและวันตรุษอีดิ�ลอัฎฮา ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ 
ได้แก ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 304 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) 450,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม 
(ฟัรดูอีน) ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 303 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)
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จํานวน

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือนรอมฎอน) 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที�ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 305 ลําดับที� 9
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและส่งเสริมกิจกรรมละ
ศีลอด ตามหลักศาสนาอิสลาม ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 305 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตามหลักศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนในพื�นที�
ตําบลละหาร

500,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 55,210,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 55,210,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองช่าง)

งบดําเนินงาน 4,000,000 บาท
ค่าใช้สอย 4,000,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

งบลงทุน 51,210,000 บาท
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 51,210,000 บาท

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 1 หมู่ที� 1 1,259,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค ์กว้างเฉลี�ย 36.00 เมตร ยาวเฉลี�ย 
46.00 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,465.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและ
รายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : บริเวณ
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 1 หมู่ที� 1 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 35/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 231 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานหินคลุก หนาเฉลี�ย 0.20 เมตร พื�นที�ผิวลานไม่น้อยกว่า 
1,113.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : หมู่บ้านพารวย หมู่ที� 2 ตําลบลละหาร อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 
37/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 231 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านภัทรวรรณ หมู่ที� 2 32,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน จุดที� 1 ลาน คสล. กว้างเฉลี�ย 27.50 เมตร ยาว 28.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 770.00 ตาราง
เมตร จุดที� 2 ลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้างเฉลี�ย 10.60 เมตร ยาว 26.50 เมตร 
แอสฟัลท์ยางพาราหนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ ์หมู่ที� 
2 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร ที� 36/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 224 ลําดับที� 15
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านพารวย หมู่ที� 2 233,000 บาท

โครงการก่อสร้างลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที� 2 1,277,000 บาท

โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 3 หมู่ที� 2 299,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานหินคลุก ช่วงที� 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.20 เมตร ช่วงที� 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี�ย 0.20 เมตร พื�นที�ผิวลานไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามแบบ
รูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�
ดําเนินการ : หมู่บ้านภัทรวรรณ หมู่ที� 2 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 38/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 231 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.10 เมตร พื�นที�ผิวลานไม่น้อยกว่า 
570.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 3 หมู่ที� 2 ตําลบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร ที� 39/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
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เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.10 เมตร พื�นที�ผิวลานไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : หมู่บ้านลภาวัล 8 หมู่ที� 2 ตําลบลละหาร อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 
40/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 231 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที� 3 1,125,000 บาท

โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านลภาวัล 8 หมู่ที� 2 171,000 บาท

  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 231 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะ หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 5 หมู่ที� 2 296,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค ์กว้าง 24.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ลานมัสยิด
อุ้ลยา หมู่ที� 3 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 42/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 299 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์หมู่บ้านลภาวัล 12 หมู่ที� 3 1,633,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
พื�นที�ไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร จํานวน 3 ห้อง ตามแบบรูป รายการและรายละเอียด
ที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 
5 หมู่ที� 2 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 41/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 261 ลําดับที� 17
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค ์กว้าง 19.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 418.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : หมู่บ้านล
ภาวัล 12 หมู่ที� 3 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 43/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
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โครงการก่อสร้างที�แปรงฟันสําหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที� 7 150,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะ หมู่บ้านสุชา หมู่ที� 5 474,000 บาท

  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 299 ลําดับที� 7
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ�าสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
พื�นที�ไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร จํานวน 5 ห้อง ตามแบบรูป รายการและรายละเอียด
ที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : หมู่บ้านสุชา หมู่ที� 5 ตํา
ลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาร ที� 44/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 261 ลําดับที� 17
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที�แปรงฟันสําหรับเด็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมติดตั�งก๊อกนํ�าทั�ง 2 ฝั�ง และเทพื�น คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ทั�ง 2 ฝั�ง พื�นที� คสล. ไม่น้อยกว่า 
64.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที� 7 ตําลบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร ที� 45/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 224 ลําดับที� 15
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที� 2 1,163,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยข้าง
โรงสี หมู่ที� 2 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 46/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 142 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างเขื�อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หมู่ที� 4 (ต่อจากเดิม) 2,447,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื�อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 96.00 เมตร สันเขื�อนกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน หมู่ที� 4 ตําลบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละ
หาร ที� 47/2561 
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เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา ช่วงที� 1 กว้าง 
1.00 เมตร ยาว 905.00 เมตร ช่วงที� 2 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร ช่วง
ที� 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.07 เมตร พื�นที�ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,437.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน (ตั�งแต่สะพาน
เจริญรัฐ - บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที� 5 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 48/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 146 ลําดับที� 21
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน 
(บริเวณหน้าหมู่บ้านพิชามญชุ)์ หมู่ที� 5

914,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 479.00 เมตร หนาเฉลี�ย 0.07 เมตร พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 479.00 
ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด สถานที�ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้าหมู่บ้านพิชามญชุ)์ 
หมู่ที� 5 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 49/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 146 ลําดับที� 21
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน 
(ตั�งแต่สะพานเจริญรัฐ - บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที� 5

2,664,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ�าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. ความยาว 344.00 เมตร 2 ฝั�ง และปูยางแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตาราง
เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
สถานที�ดําเนินการ : ซอยเจริญรัฐ หมู่ที� 5 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 50/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ�มเติม/เปลี�ยนแปลง 
(ครั�งที� 1/2561) หน้าที� 21 ลําดับที� 20
(งบประมาณกองช่าง)

  เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 166 ลําดับที� 3
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที� 5 3,193,000 บาท
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จํานวนโครงการก่อสร้างเขื�อน คสล. เลียบคลองลํารี (ตั�งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็น
ต้นไป) หมู่ที� 8

4,976,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื�อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขื�อนกว้าง 
1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : เลียบคลองลํารี (ตั�งแต่บ้านนายประเสริฐ อิน
เดริส เป็นต้นไป) หมู่ที� 8 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 54/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549

โครงการก่อสร้างเขื�อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หมู่ที� 6 (ต่อจากเดิม) 4,976,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื�อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขื�อนกว้าง 
1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน หมู่ที� 6 ตําลบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละ
หาร ที� 51/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 167 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยขันติธรรม หมู่ที� 7 3,879,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยทองดี หมู่ที� 7 1,774,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
359.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยทองด ี
หมู่ที� 7 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 53/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 149 ลําดับที� 30
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
528.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและ
รายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยขันติ
ธรรม 2 หมู่ที� 7 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 52/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 150 ลําดับที� 31
(งบประมาณกองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยน้อยปลา หมู่ที� 8 1,037,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,435.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยน้อย
ปลา หมู่ที� 8 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 56/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 153 ลําดับที� 41
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างเขื�อน คสล. เลียบคลองลํารี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที� 9 497,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื�อน คสล. ยาว 19.00 เมตร สันเขื�อนกว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด สถานที�ดําเนินการ : เลียบคลองลํารี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที� 9 ตําลบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร ที� 58/2561 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที� 8 1,069,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยสิน
สุข หมู่ที� 8 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 57/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 153 ลําดับที� 40
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น - บ้านนายมาน 
เอี�ยมสะอาด) หมู่ที� 8

448,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
109.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ไม่น้อยกว่า 327.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและ
รายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : จากบ้านนายนิ
รันด์ เหลือล้น - บ้านนายมาน เอี�ยมสะอาด หมู่ที� 8 ตําลบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 
55/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 154 ลําดับที� 43
(งบประมาณกองช่าง)

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 168 ลําดับที� 11
(งบประมาณกองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยศิริโรจน์ หมู่ที� 9 10,754,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
950.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี�ย 0.50 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร วางท่อระบายนํ�า 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยศิริโรจน์ หมู่ที� 9 ตําลบล
ละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลละหาร ที� 60/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 159 ลําดับที� 54
(งบประมาณกองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านศิรินญา หมู่ที� 9 3,152,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้างเฉลี�ย 6.00 เมตร ยาว 189.00 
เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พื�นที�ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,126.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายนํ�า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร และบ่อพักรางวี ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : ซอยหมู่บ้านศิรินญา หมู่ที� 9 ตําลบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละ
หาร ที� 59/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 161 ลําดับที� 60
(งบประมาณกองช่าง)

  เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 171 ลําดับที� 16
(งบประมาณกองช่าง)

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม กว้าง 8.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร มีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและ
รายละเอียดที�องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด สถานที�ดําเนินการ : อาคารศูนย์
อบรมจริยธรรม หมู่ที� 7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ที� 61/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 306 ลําดับที� 10
(งบประมาณกองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม หมู่ที� 7 1,218,000 บาท
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จํานวนค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที�จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื�อให้
ได้มาซึ�งสิ�งก่อสร้าง

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที�จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื�อให้ได้มาซึ�งสิ�งก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
(งบประมาณกองช่าง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที�จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื�อให้ได้มา
ซึ�งสิ�งก่อสร้าง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 3,241,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 3,241,640 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือนพนักงาน 1,434,600 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
 (1) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา
 (2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร         จํานวน 1 อัตรา
 (3) นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)           จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
   1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น ลงวันที� 25 มิถุนายน 
2544 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 9) ลงวันที� 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที� 4 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5) ลง
วันที� 28 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี5 ตั�งแต ่1 
เม.ย. 59)
  7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 

งบบุคลากร 2,336,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,336,640 บาท

  8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไข
เพิ�มเติม) ลงวันที� 8 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 5) ลงวันที� 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 เมษายน 2559 (บัญช ี
5 ตั�งแต ่1 เม.ย. 59)
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 293 ลงวันที� 9 
กุมภาพันธ ์2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6 ) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 5)
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)



หน้า : 8/8

วันที�พิมพ์ : 27/8/2561  13:05:40

จํานวน

จํานวน
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เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ จํานวน 
12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร         จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที� 11 
ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 10) ลงวันที� 22 
ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6) ลง
วันที� 7 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื�น 
(ฉบับที� 6) ลงวันที� 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 652 ลงวันที� 28 
มีนาคม 2559 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื�น (ฉบับที� 6)
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 818,040 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     จํานวน 1 อัตรา
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย
  (1) คนงาน    จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทุกตําแหน่งที�มีสิทธิได้รับเงินเพิ�ม
ต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั�วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ�มอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ประกาศ คําสั�ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื�นๆ 
จํานวน 12 เดือน ดังนี�
- พนักงานจ้างทั�วไป ประกอบด้วย 
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  (1) คนงาน    จํานวน 2 อัตรา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 (อัตราแรก
บรรจุ ตั�งแต ่1 ม.ค. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 4) ลงวันที� 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดาน
ขั�นสูง ตั�งแต ่1 ธ.ค. 57)
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน 905,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที�ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที�นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที� 17 พฤศจิกายน 2559 เรื�อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบ้าน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
 1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น ประกาศ ณ วันที� 12 เมษายน 
พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว4522 ลงวันที� 9 ส.ค. 2559 
เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย 740,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลทุกตําแหน่งที�มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการในภารกิจของ อบต. ตามความจําเป็น
และเหมาะสม ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายการเกี�ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ�งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ ์สื�อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบี�ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั�ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั�งประปา ค่าติดตั�งโทรศัพท ์ค่าติดตั�งเครื�องรับสัญญาณต่าง  ๆฯลฯ 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ ที�เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี�
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง  ฉบับที� 6  พ.ศ. 2552 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมากที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรท้องถิ�น ที�
จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
ที�ตั�งขึ�นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื�น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นต้องจ่ายเนื�องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที�ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื�อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2559
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที�ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ 400,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที�ดําเนินการตามแนว
พระราชดําริ เพื�อให้ประชาชนได้ศึกษาหลักวิธีการหรือแนวทางประกอบอาชีพตาม
พระราชดําริฯ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
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โครงการฝึกอบรมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 80,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธ ี
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าจัดสถานที� ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ความรู ้ค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 269 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 ประจําตําบลละหาร

50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลละหาร ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าจัดสถานที� ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ความรู ้ค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 267 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น
ในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี� 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 269 ลําดับที� 6
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 244 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)
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รวม
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ค่าวัสดุ 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื�อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั�งค่าสิ�งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  กรณีที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี�
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ�งของที�ซื�อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  **ทั�งนี� การตั�งงบประมาณซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินจะต้องมีลักษณะเป็นการ
จ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซื�อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่และ
ซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ซึ�งจะต้องตั�งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์และหมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้างแล้วแต่กรณี
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�องแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 มีนาคม 
2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที�เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น หนังสือ เครื�องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื�องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที�เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอี�พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั�ง(กระดานดํา) ที�ถูพื�น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื�องตัดโฟม เครื�องตัดกระดาษ เครื�องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที� พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื�อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี�,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั�งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั�งขนาดเล็ก 
ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ�ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ�าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ�ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม 
สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสําล ีธงชาต ิสิ�งพิมพ์ที�ได้จากการซื�อ
หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ�ามันไข ขี�ผึ�ง นํ�าดื�มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั�งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื�องวัดกระแสไฟฟ้า เครื�องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื�องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั�ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ�นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร ์มูฟวิ�งคอยส์คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทย,ุ เครื�องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เคียว สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี�พรวนดินระหว่างแถว 
เครื�องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ 
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศีตรูพืชและสัตว ์อาหารสัตว ์พืชและสัตว ์พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํ�า นํ�าเชื�อพันธุ์สัตว ์วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด 
เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
 -  เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 

วัสดุการเกษตร 40,000
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จํานวน
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร ์ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื�อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ�นเปลือง ได้แก ่สิ�งของที�โดยสภาพมีลักษณะเมื�อใช้แล้วย่อมสิ�นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่สิ�งของที�ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที�มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี�ชิป (MeMory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ�งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื�องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื�องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั�งการ ดังนี� 
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที� 16 กรกฎาคม 2556 เรื�อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที� 6 สิงหาคม 2556 เรื�อง แนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที� 9 มิถุนายน 2558 เรื�อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที� 27 มิถุนายน 2559 เรื�อง แนวทางการพิจารณาสิ�งของที�จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 260,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้ 260,000 บาท

งบดําเนินงาน 260,000 บาท
ค่าใช้สอย 260,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการจัดกิจกรรมอันเนื�องมาจากพระราชดําริ และวันสําคัญต่างๆ 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอันเนื�องมาจาก
พระราชดําริ และวันสําคัญต่างๆ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด ค่าจัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าพันธุ์ไม ้ค่าป้ายประชาสัมพันธุ ์ค่าพันธุ์ปลาสําหรับปล่อยในแหล่งนํ�า
ธรรมชาต ิค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยกําหนดเป้าหมาย
ปลูกต้นไม้ยืนต้น ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ลําคลองหรือแหล่งนํ�า
ธรรมชาต ิเพื�อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันสําคัญต่าง ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 206 ลําดับที� 1
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการท้องถิ�นไทยรวมใจภักดิ� รักษ์พื�นที�สีเขียว 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถิ�นไทย รวมใจภักดิ� รักษ์พื�นที�สี
เขียว ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดซื�อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าพันธุ์ไม ้ค่า
ป้ายประชาสัมพันธุ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สวนหย่อม สวนสาธารณะ บริเวณพื�นที�สาธารณะ และสถานที�ราชการในพื�นที�
ตําบลละหาร เพื�อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 245 ลําดับที� 5
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในโครงการ ได้แก ่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทุกกระบวนงานที�
เกี�ยวข้องกับโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเช่น ค่ารับรองการจัดประชุมคณะทํางาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น ฯลฯ โดยดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ�น 
อบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั�งการปลูกอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ�นตามพระราชดําริฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 206 ลําดับที� 2
(งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร)

สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

60,000 บาท





รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์จํานวน 15 ราย รายละ 500 
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 242 ลําดับที� 20
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เบี�ยยังชีพคนพิการ 5,400,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้พิการในเขตตําบลละหาร จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี�ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2553 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 242 ลําดับที� 19
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,000,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุที�มีอายุตั�งแต ่60 ปีขึ�นไป ในเขตตําบล
ละหาร จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที� 2) 
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 242 ลําดับที� 18
(งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 985,310 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาร ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จํานวน 921,110 บาท และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จํานวน 64,200 บาท 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  2) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) 
พ.ศ. 2558
  3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 ลงวันที� 
5 มกราคม 2555
  4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 10 กรกฎาคม 2557
  5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3) ลงวันที� 1 กันยายน 2557 
  6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที�สุด ที� มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที� 10 กรกฎาคม 2557 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที� 3)
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

งบกลาง 33,746,695 บาท
งบกลาง 33,746,695 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 33,746,695 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 33,746,695 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



หน้า : 1/4

วันที�พิมพ์ : 27/8/2561  13:07:46

จํานวน

จํานวนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 500,000 บาท
  เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ�น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของเงินที�ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ  
- เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรื�อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื�อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ�นหรือพื�นที� พ.ศ. 2557

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สํารองจ่าย 5,000,000 บาท
  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที�มีสาธารณภัยเกิดขึ�นหรือการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ�าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2560
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0313.4/ว 667 ลงวันที� 12 
มีนาคม 2545 เรื�อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที� 6 มิถุนายน 
2559 เรื�อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื�อช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที� 8 
กุมภาพันธ ์2560 เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นอื�นและจังหวัดที�ประสบสา
ธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.2/ว 76 ลง
วันที� 13 มกราคม 2558 เรื�อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.4/ว 526 ลง
วันที� 8 มีนาคม 2560 เรื�อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งป ี2560
  7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.4/ว 1064 ลง
วันที� 31 พฤษภาคม 2560 เรื�อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
นํ�าท่วมฉับพลัน นํ�าป่าไหลหลาก และดินถล่ม ป ี2560
  8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.4/ว 1173 ลง
วันที� 15 มิถุนายน 2560 เรื�อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์นํ�าท่วมในช่วงฤดู
ฝน
  9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810. 4/ว 1520 ลง
วันที� 2 สิงหาคม 2560 เรื�อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นสนับสนุน
การช่วยเหลืออุทกภัย ป ี2560
  10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 2145 
ลงวันที� 11 ตุลาคม 2560 เรื�อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น เรื�อง
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
  11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที� 29 
พฤศจิกายน 2560 เรื�อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น
  12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/ว 608 ลง
วันที� 5 มีนาคม 2561 เรื�อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป ี
2561
  13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท0810.4/ว 1077 ลง
วันที� 17 เมษายน 2561 เรื�อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งป ี2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 214 ลําดับที� 13

ป ํ ั ป ั
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จํานวนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5,040

เงินช่วยพิเศษ 50,000

บาท
  เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 7) พ.ศ. 
2548 จํานวน 1 ราย  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 1,716,345 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2500 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2548 โดยคํานวณตั�งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั�วไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินที�มีผู้อุทิศให/้เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2500 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2548
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2546
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 4 พ.ศ. 2555
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื�น
เป็นรายจ่ายที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
  6) หนังสือ มท 0808.5/ว 29, ว30 ลงวันที� 14 กรกฎาคม 2560 เรื�อง ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที�พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั�งการ ดังนี�
  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื�น
เป็นรายจ่ายที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
  4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื�อง หลักเกณฑ์และเงื�อนไข
การจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานส่วนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 ลงวันที� 30 พฤศจิกายน 2560
  5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานส่วนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 ลงวันที� 22 กุมภาพันธ ์2561
  6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 60 ลงวันที� 25 
ธันวาคม 2560 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง ประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ�น เรื�อง หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ�น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
(งบประมาณสํานักงานปลัด)

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที� 30 
พฤษภาคม 2557 เรื�อง แจ้งประกาศเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ�นหรือพื�นที�
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที� 252 ลําดับที� 8
(งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
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  1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื�นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2500 และแก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 8) พ.ศ. 2556
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2546
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2522
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 16) พ.ศ. 2558
  6) หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที�สุด ที� มท 0313.4/ว 1410 ลงวันที� 25 
กรกฎาคม 2538 เรื�อง ส่งทะเบียนผู้รับบํานาญ (คร)ู และทะเบียนผู้รับเงิน ช.ค.บ. 
เพื�อตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2539
(งบประมาณสํานักงานปลัด)





แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 985,310

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,716,345

สํารองจ่าย 5,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,400,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 5,040

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 818,040 5,157,000 637,680 2,649,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 103,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 559,800 36,000 265,200

เงินเดือนพนักงาน 1,434,600 4,324,200 2,449,020 2,190,840

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 985,310

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,716,345

สํารองจ่าย 5,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,400,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 5,040

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,880,520 1,880,520

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

95,040 95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,187,240 1,736,160 3,964,920 20,150,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 218,400 456,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 301,680 147,600 246,420 1,580,700

เงินเดือนพนักงาน 5,040,660 723,900 10,849,380 27,012,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 85,200 103,200 109,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 30,000 30,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000 70,000 150,000 96,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 130,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 20,000 600,000 50,000 60,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาร

1,200,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 30,000 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 40,000 30,000 50,000 30,000

โครงการ อถล.ตําบลละ
หาร ร่วมผลิตสื่อสร้าง
สรรค์การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,280 185,280

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 350,400 768,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,175 20,000 108,700 273,875

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 1,030,000 1,110,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 20,000 231,000 619,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000 210,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 70,000 100,000 210,000 1,110,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาร

1,200,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 10,000 60,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 250,000 40,000 80,000 520,000

โครงการ อถล.ตําบลละ
หาร ร่วมผลิตสื่อสร้าง
สรรค์การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกองทุนเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการคลองสวยนํ้า
ใส 1,000,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 70,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมัน
แมว,สุนัขในพื้นที่

100,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 350,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด

600,000

โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านและป้องกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

โครงการจัดกิจกรรม
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ และวันสําคัญ
ต่างๆ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้า
พรรษา

70,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกองทุนเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000 150,000

โครงการคลองสวยนํ้า
ใส 1,000,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 70,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทําหมัน
แมว,สุนัขในพื้นที่

100,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 350,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด

600,000

โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านและป้องกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

150,000 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ และวันสําคัญ
ต่างๆ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้า
พรรษา

70,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวัน
ตรุษอีดิ้ลฟิตริและวัน
ตรุษอีดิ้ลอัฎฮาตาม
หลักศาสนาอิสลาม

400,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานที่
ดําเนินการตามแนว
พระราชดําริ

400,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

130,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจ ลดมลพิษพิชิต
โรค

200,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวด
ล้อม

200,000

โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟแก่
พนักงานและ
ประชาชน

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย 
ภัยทางถนนและภัยแล้ง
โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

600,000 600,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 350,000 350,000

โครงการจัดงานวัน
ตรุษอีดิ้ลฟิตริและวัน
ตรุษอีดิ้ลอัฎฮาตาม
หลักศาสนาอิสลาม

400,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

2,000,000 2,000,000

โครงการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานที่
ดําเนินการตามแนว
พระราชดําริ

400,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 150,000 150,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

130,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจ ลดมลพิษพิชิต
โรค

200,000

โครงการชาวละหาร
ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวด
ล้อม

200,000

โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟแก่
พนักงานและ
ประชาชน

100,000 100,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย 
ภัยทางถนนและภัยแล้ง

150,000 150,000

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลละ
หาร

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
: กิจกรรมส่งเสริมการ
บําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู

625,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการฝึกอบรมการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น (EMS)

150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดู
งาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจผู้สูง
อายุของตําบลละหาร 
(สานสายใย) : 
กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพกาย
และใจแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

500,000 500,000

โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และดูแลรักษาภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลละ
หาร

150,000 150,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
: กิจกรรมส่งเสริมการ
บําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู

625,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น (EMS)

150,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดู
งาน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจผู้สูง
อายุของตําบลละหาร 
(สานสายใย) : 
กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพกาย
และใจแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก
โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอน
ศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอี
น)

450,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร

150,000

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด

100,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่
จําหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

200,000

โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ชีพฉุก
เฉิน

200,000

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหารทั้ง 7 
ศูนย์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล
.) ตําบลละหาร

350,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอน
ศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอี
น)

450,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร

150,000

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด

100,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่
จําหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

200,000

โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ชีพฉุก
เฉิน

200,000

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหารทั้ง 7 
ศูนย์

250,000 250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

800,000 800,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล
.) ตําบลละหาร

350,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภัยยาเสพ
ติด

200,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

250,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

250,000

โครงการรณรงค์พ่น
หมอกควันและทําลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

150,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมสื่อการประชา
สัมพันธ์ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการลอกท่อระบาย
นํ้าและดูดสิ่งปฏิกูล
ตําบลละหาร

1,000,000

โครงการละหารน่าอยู่
โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนปรับปรุงสิ่ง
แวดล้อมหน้าบ้าน น่า
มอง

200,000

โครงการวันวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการ
ให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย อุทกภัย ภัยทางนํ้า
และวาตภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภัยยาเสพ
ติด

200,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

250,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

250,000

โครงการรณรงค์พ่น
หมอกควันและทําลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

150,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมสื่อการประชา
สัมพันธ์ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องโรคไข้
เลือดออก

100,000

โครงการลอกท่อระบาย
นํ้าและดูดสิ่งปฏิกูล
ตําบลละหาร

1,000,000

โครงการละหารน่าอยู่
โดยการสนับสนุนให้
ประชาชนปรับปรุงสิ่ง
แวดล้อมหน้าบ้าน น่า
มอง

200,000

โครงการวันวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ 80,000 80,000

โครงการส่งเสริมการ
ให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย อุทกภัย ภัยทางนํ้า
และวาตภัย

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและส่ง
เสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสร้างวินัยการ
จัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจ
สู่วัยผู้สูงอายุ

90,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

54,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร

100,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในวันผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พิการ 100,000

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน

โครงการอบรมการใช้
ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและส่ง
เสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,017,240 3,017,240

โครงการสร้างวินัยการ
จัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจ
สู่วัยผู้สูงอายุ

90,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

54,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร

100,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในวันผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พิการ 100,000

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน

450,000 450,000

โครงการอบรมการใช้
ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแก่
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ตําบลละหาร

500,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ
และพนักงานท้องถิ่น
โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล
.) ตําบลละหาร กับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย การปกป้องและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

150,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละ
หาร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

100,000 100,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

400,000 400,000

โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแก่
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ตําบลละหาร

500,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

900,000 900,000

โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการ
และพนักงานท้องถิ่น

350,000 350,000

โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน

100,000 100,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล
.) ตําบลละหาร กับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย การปกป้องและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

150,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละ
หาร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

สนับสนุนการดําเนิน
งานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 4,000,000 200,000 1,800,000 150,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 130,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 350,000 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 200,000 70,000 150,000

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,200,000 100,000 150,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,050,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 40,000 200,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000 60,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 150,000 60,000 50,000

วัสดุอื่น 70,000 10,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

สนับสนุนการดําเนิน
งานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 300,000 400,000 7,230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 200,000 150,000 900,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 550,000 1,080,000

วัสดุสํารวจ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 50,000 95,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 250,000 300,000 3,100,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 220,000 100,000 1,390,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 140,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,872,000 3,872,000

วัสดุการเกษตร 240,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 30,000 130,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 550,000 970,000

วัสดุอื่น 80,000

วัสดุการศึกษา 150,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 50,000 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 12,500 10,000

ค่าเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 40,200

ค่าเครื่องพิมพ์บัตร

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจกใส 2 
บาน
ค่าตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อน 13,200

ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอี้ 12,000

ค่าโต๊ะทํางาน 24,000 24,000

ค่าโต๊ะพับอเนกประ
สงค์สแตนเลส 22,500

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,500

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าคอมพิวเตอร์แท็ป
เล็ต
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 32,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 100,000 800,000 906,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้สํานักงาน 5,000 22,500 50,000

ค่าเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 40,200

ค่าเครื่องพิมพ์บัตร 48,000 48,000

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจกใส 2 
บาน

10,000 10,000

ค่าตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อน 13,200

ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอี้ 12,000

ค่าโต๊ะทํางาน 12,000 36,000 96,000

ค่าโต๊ะพับอเนกประ
สงค์สแตนเลส 22,500

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,500

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าคอมพิวเตอร์แท็ป
เล็ต 42,000 42,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000 16,000 64,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

ค่าเครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า 11,800

ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 22,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

7,600

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําหมู่บ้าน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

100,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื่องสูบนํ้า 4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 60,000 90,000

ค่าเครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

10,000 10,000

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า 17,700 29,500

ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 11,000 11,000 55,000 99,000

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

7,600 7,600

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

3,800 3,800 15,200

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

11,400 11,400

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําหมู่บ้าน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื่องสูบนํ้า 4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าเตียงสเตรชเชอร์ 40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ 3,745,000

ค่ารถพยาบาล (รถตู้) 2,000,000

ค่าหลังคารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน 34,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างที่
แปรงฟันสําหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขันติธรรม หมู่ที่ 7

150,000

โครงการก่อสร้างลาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที่ 
2

1,277,000

โครงการก่อสร้างลาน
หินคลุก หมู่บ้านพา
รวย หมู่ที่ 2

233,000

โครงการก่อสร้างลาน
หินคลุก หมู่บ้านภัทร
วรรณ หมู่ที่ 2

32,000

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์โรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์ สาขา 
1 หมู่ที่ 1

1,259,000

โครงการก่อสร้างลาน
แอสฟัลท์ยางพารา หมู่
บ้านบัวทองธานีพาร์ค 
3 หมู่ที่ 2

299,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าเตียงสเตรชเชอร์ 40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ 3,745,000

ค่ารถพยาบาล (รถตู้) 2,000,000

ค่าหลังคารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน 34,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล 13,600 13,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างที่
แปรงฟันสําหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขันติธรรม หมู่ที่ 7

150,000

โครงการก่อสร้างลาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที่ 
2

1,277,000

โครงการก่อสร้างลาน
หินคลุก หมู่บ้านพา
รวย หมู่ที่ 2

233,000

โครงการก่อสร้างลาน
หินคลุก หมู่บ้านภัทร
วรรณ หมู่ที่ 2

32,000

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์โรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์ สาขา 
1 หมู่ที่ 1

1,259,000

โครงการก่อสร้างลาน
แอสฟัลท์ยางพารา หมู่
บ้านบัวทองธานีพาร์ค 
3 หมู่ที่ 2

299,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน
แอสฟัลท์ยางพารา หมู่
บ้านลภาวัล 8 หมู่ที่ 2

171,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์
มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ 3

1,125,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์หมู่
บ้านลภาวัล 12 หมู่ที่ 3

1,633,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะ หมู่บ้าน
บัวทองธานีพาร์ค 5 
หมู่ที่ 2

296,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะ หมู่บ้าน
สุชา หมู่ที่ 5

474,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนด้วยแอ
สฟัลท์ยางพารา เลียบ
คลองลากค้อน (ตั้งแต่
สะพานเจริญรัฐ - 
บริเวณถนนรถไฟ) หมู่
ที่ 5

2,664,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนด้วยแอ
สฟัลท์ยางพารา เลียบ
คลองลากค้อน (บริเวณ
หน้าหมู่บ้านพิชามญชุ์) 
หมู่ที่ 5

914,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจาก
เดิม)

2,447,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจาก
เดิม)

4,976,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน
แอสฟัลท์ยางพารา หมู่
บ้านลภาวัล 8 หมู่ที่ 2

171,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์
มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ 3

1,125,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์หมู่
บ้านลภาวัล 12 หมู่ที่ 3

1,633,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะ หมู่บ้าน
บัวทองธานีพาร์ค 5 
หมู่ที่ 2

296,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสาธารณะ หมู่บ้าน
สุชา หมู่ที่ 5

474,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนด้วยแอ
สฟัลท์ยางพารา เลียบ
คลองลากค้อน (ตั้งแต่
สะพานเจริญรัฐ - 
บริเวณถนนรถไฟ) หมู่
ที่ 5

2,664,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนด้วยแอ
สฟัลท์ยางพารา เลียบ
คลองลากค้อน (บริเวณ
หน้าหมู่บ้านพิชามญชุ์) 
หมู่ที่ 5

914,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจาก
เดิม)

2,447,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจาก
เดิม)

4,976,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลํารี 
(ตั้งแต่บ้านนาย
ประเสริฐ อินเดริส เป็น
ต้นไป) หมู่ที่ 8

4,976,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) หมู่
ที่ 9

497,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยหมู่บ้านศิริ
นญา หมู่ที่ 9

3,152,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
(จากบ้านนายนิรันด์ 
เหลือล้น - บ้านนาย
มาน เอี่ยมสะอาด) หมู่
ที่ 8

448,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยขันติธรรม หมู่ที่ 7

3,879,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2

1,163,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยทองดี หมู่ที่ 7

1,774,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8

1,037,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ 9

10,754,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยสินสุข หมู่ที่ 8

1,069,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก 
ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5

3,193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลํารี 
(ตั้งแต่บ้านนาย
ประเสริฐ อินเดริส เป็น
ต้นไป) หมู่ที่ 8

4,976,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) หมู่
ที่ 9

497,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยหมู่บ้านศิริ
นญา หมู่ที่ 9

3,152,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
(จากบ้านนายนิรันด์ 
เหลือล้น - บ้านนาย
มาน เอี่ยมสะอาด) หมู่
ที่ 8

448,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยขันติธรรม หมู่ที่ 7

3,879,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2

1,163,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยทองดี หมู่ที่ 7

1,774,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8

1,037,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ 9

10,754,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ยางพารา 
ซอยสินสุข หมู่ที่ 8

1,069,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก 
ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5

3,193,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000

โครงการซ่อมแซม
อาคารศูนย์อบรม
จริยธรรม หมู่ที่ 7

1,218,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสถาบันการ
ศึกษาหรือบริษัทที่
ปรึกษาประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริการ
สาธารณะของ อบต.ละ
หาร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปา
นครหลวง 2,500,000

อุดหนุนการไฟฟ้านคร
หลวง 500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000

โครงการซ่อมแซม
อาคารศูนย์อบรม
จริยธรรม หมู่ที่ 7

1,218,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสถาบันการ
ศึกษาหรือบริษัทที่
ปรึกษาประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริการ
สาธารณะของ อบต.ละ
หาร

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปา
นครหลวง 2,500,000

อุดหนุนการไฟฟ้านคร
หลวง 500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน

5,988,000 5,988,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกิจกรรมการ
พัฒนาป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน

200,000

รวม 33,746,695 3,501,640 55,210,000 4,750,000 250,000 35,428,300 4,778,600 11,655,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกิจกรรมการ
พัฒนาป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน

200,000

รวม 26,319,395 4,918,460 31,833,480 212,391,750
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รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น                              
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

(ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนนุ)) 
******************************* 

 

ก. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 212,391,750.- บาท 
ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร จ านวน 50,281,775.- บาทแยกเป็น 
 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 45,737,580.- แยกเป็น 
 (1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  23,880,720.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 7,197,300.- 
  กองคลัง 4,375,980.- 
  กองช่าง 2,790,240.- 
  กองสาธารณสุขฯ 3,724,800.- 
  กองการศึกษาฯ 1,889,340.- 
  กองสวัสดิการสังคม 2,468,460.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร 1,434,600.- 
 (1.2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  456,000.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 151,200.- 
  กองคลัง 67,200.- 
  กองช่าง 67,200.- 
  กองสาธารณสุขฯ 103,200.- 
  กองการศึกษาฯ - 
  กองสวัสดิการสังคม 67,200.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร - 
 (1.3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 768,000.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 229,200.- 
  กองคลัง 121,200.- 
  กองช่าง 85,200.- 
  กองสาธารณสุขฯ 109,200.- 
  กองการศึกษาฯ 60,000.- 
  กองสวัสดิการสังคม 103,200.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร 60,000.- 
 (1.4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 185,280.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 185,280.- 

 
 
 



- 2 - 
 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

 (1.5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 18,913,260.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 4,355,040.- 
  กองคลัง 1,346,040.- 
  กองช่าง 1,990,080.- 
  กองสาธารณสุขฯ 5,816,760.- 
  กองการศึกษาฯ 3,949,620.- 
  กองสวัสดิการสังคม 637,680.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร 818,040.- 
 (1.6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 1,534,320.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 325,560.- 
  กองคลัง 68,460.- 
  กองช่าง 166,740.- 
  กองสาธารณสุขฯ 658,260.- 
  กองการศึกษาฯ 255,300.- 
  กองสวัสดิการสังคม 36,000.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร 24,000.- 
2 หมวดค่าตอบแทน 1,851,700.- แยกเป็น 
 (2.1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 

        (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) 
1,000,000.- 

 (2.2)ประเภทค่าเช่าบ้าน 619,000.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 158,000.- 
  กองคลัง 93,000.- 
  กองช่าง 70,000.- 
  กองสาธารณสุขฯ 96,000.- 
  กองการศึกษา 42,000.- 
  กองสวัสดิการสังคม 150,000.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร 10,000.- 
 (2.3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 232,700.- แยกเป็น 
  ส านักงานปลัด 106,800.- 
  กองคลัง 21,900.- 
  กองช่าง 30,000.- 
  กองสาธารณสุขฯ 20,000.- 
  กองการศึกษา 9,000.- 
  กองสวัสดิการสังคม 30,000.- 
  กองส่งเสริมการเกษตร 15,000.- 
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ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
3 หมวดงบกลาง 2,692,495.- แยกเป็น 
 (3.1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 921,110.- 
 (3.2) ประเภทเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 50,000.- 
 (3.3) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 
1,716,345.- 

 (3.4) ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 5,040.- 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 50,281,775.- บาท 

 
 

* คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  = 50,281,775 x 100 
                                                                                              212,391,750 

 

         =  ร้อยละ 23.67 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
(หมวดค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
******************************* 

 

ก. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 212,391,750.- บาท 
ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา จ านวน 63,673,600.- บาท  แยกเป็น 
 

ล าดับ 
รายการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
จ านวนเงิน (บาท) 

 งานบริหารทั่วไป รวม 160,600.- บาท 
1 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 4 ตัว 10,000.- 
2 เครื่องพิมพ์บัตร  จ านวน 1 เครื่อง 48,000.- 
3 โต๊ะท างาน  จ านวน 3 ตัว 18,000.- 
4 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน 2 เครื่อง 42,000.- 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 16,000.- 
6 เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 2 เครื่อง 11,800.- 
7 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  จ านวน 1 ชุด 11,000.- 
8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 ชุด 
3,800.- 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 72,500.- บาท 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 16,000.- 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 21,000.- 
3 เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 1 เครื่อง 5,900.- 
4 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  จ านวน 2 ชุด 22,000.- 
5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 ชุด 
7,600.- 

 งานบริหารงานคลัง รวม 128,000.- บาท 
1 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 5 ตัว 12,500.- 
2 โต๊ะท างาน  จ านวน 3 ตัว 18,000.- 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จ านวน 2 เครื่อง 60,000.- 
4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 เครื่อง 7,900.- 
5 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  จ านวน 2 ชุด 22,000.- 
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 ชุด 
7,600.- 

 
 
 
 
 



- 2 - 
 

ล าดับ 
รายการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
จ านวนเงิน (บาท) 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,800.- บาท 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 16,000.- 
2 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  จ านวน 1 ชุด 11,000.- 
3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 ชุด 
3,800.- 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 95,400.- บาท 
1 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 2 ตัว 5,000.- 
2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 2 บาน  จ านวน 2 หลัง 10,000.- 
3 โต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว 12,000.- 
4 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  จ านวน 1 เครื่อง 13,600.- 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จ านวน 1 เครื่อง 30,000.- 
6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 10,000.- 
7 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  จ านวน 1 ชุด 11,000.- 
8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 ชุด 
3,800.- 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 141,900.- บาท 
1 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 4 ตัว 10,000.- 
2 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 2 ชุด 12,000.- 
3 โต๊ะท างาน  จ านวน 4 ตัว 24,000.- 
4 โต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส  จ านวน 5 ตัว 22,500.- 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2 เครื่อง 32,000.- 
6 เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 2 เครื่อง 11,800.- 
7 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  จ านวน 2 ชุด 22,000.- 
8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 ชุด 
7,600.- 

 งานโรงพยาบาล รวม 2,040,000.- บาท 
1 รถพยาบาล (รถตู้)  จ านวน 1 คัน 2,000,000.- 
2 เตียงสเตรชเชอร์  จ านวน 1 เตียง 40,000.- 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 25,500.- บาท 
1 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 3 ตัว 7,500.- 
2 โต๊ะท างาน  จ านวน 3 ตัว 18,000.- 
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ล าดับ 
รายการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
จ านวนเงิน (บาท) 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม 89,900.- บาท 
1 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 5 ตัว 12,500.- 
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  จ านวน 1 เครื่อง 40,200.- 
3 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 5 ชั้น  จ านวน 2 หลัง 13,200.- 
4 โต๊ะท างาน  จ านวน 4 ตัว 24,000.- 
 งานไฟฟ้าถนน รวม 3,745,000.- บาท 
1 รถบรรทุก 6 ล้อ  จ านวน 1 คัน 3,745,000.- 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 34,000.- บาท 
1 หลังคารถบรรทุก  จ านวน 1 หลัง 34,000.- 
 งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 4,000,000.- บาท 
1 เครื่องสูบน้ า  จ านวน 2 เครื่อง 4,000,000.- 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,000,000.- บาท 
1 อุปกรณ์เด็กเล่นประจ าหมู่บ้าน/เครื่องออกก าลังกายส าหรับประชาชนและ

ผู้สูงอายุ 
2,000,000.- 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 51,110,000.- บาท 
1 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 1 หมู่ที่ 1 1,259,000.- 
2 โครงการก่อสร้างลาน ศพด.น๊ะฮ์ฏอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที่ 2 1,277,000.- 
3 โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านพารวย หมู่ที่ 2 233,000.- 
4 โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านภัทรวรรณ หมู่ที่ 2 32,000.- 
5 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 3 หมู่ที่ 2 299,000.- 
6 โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านลภาวัล 8 หมู่ที่ 2 171,000 
7 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 5 หมู่ที่ 2 296,000.- 
8 โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ 3 1,125,000.- 
9 โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์หมู่บ้านลถาวัล 12 

หมู่ที่ 3 
1,633,000.- 

10 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่บ้านสุชา หมู่ที่ 5 474,000.- 
11 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็ก ศพด.ขันติธรรม หมู่ที่ 7 150,000.- 
12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2 1,163,000.- 
13 โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม) 2,447,000.- 
14 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน 

(ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 
2,664,000.- 

15 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน 
(บริเวณหน้าหมู่บ้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 

914,000.- 
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ล าดับ 
รายการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
จ านวนเงิน (บาท) 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)  
16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5 3,193,000.- 
17 โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม) 4,976,000.- 
18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยขันติธรรม หมู่ที่ 7 3,879,000.- 
19 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยทองดี หมู่ที่ 7 1,774,000.- 
20 โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. เลียบคลองล ารี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส 

เป็นต้นไป) หมู่ที่ 8 
4,976,000.- 

21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น – บ้าน
นายมาน เอ่ียมสะอาด) หมู่ที่ 8 

448,000.- 

22 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8 1,037,000.- 
23 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที่ 8 1,069,000.- 
24 โครงการก่อสร้างเข่ือน ควสล. เลียบคลองล ารี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ 9 497,000.- 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านศิรินญา หมู่ที่ 9 3,152,000.- 
26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ 9 10,754,000.- 
27 โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม หมู่ที่ 7 1,218,000.- 

รวมรายจ่ายเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น 63,673,600.- บาท 
 
 

ก. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 212,391,750.- บาท 
ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา         จ านวน   63,673,600.- บาท 

 

* คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  = 63,673,600 x 100 
               212,391,750 

 

         = ร้อยละ  29.98 
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