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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลละหารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลละหารจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 416,621,009.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 238,842,022.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 93,919,424.55 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
6,508,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 40 โครงการ รวม 72,524,100.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 166,682,942.19 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,388,182.17 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,776,561.36 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 5,507,177.36 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 296,464.90 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 93,736,460.40 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 45,978,096.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 262,311.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 108,638,824.80 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 25,654,864.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 42,574,108.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 27,105,321.65 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,503,530.20 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,776,000.95 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 262,311.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 17,139,100.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 54,906,761.65 65,106,000.00 54,900,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

6,062,606.50 5,351,100.00 5,552,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 3,444,101.49 3,000,000.00 3,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 270,242.61 310,100.00 255,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 64,683,712.25 73,767,200.00 64,207,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 114,062,997.70 114,309,000.00 112,890,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

114,062,997.70 114,309,000.00 112,890,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,680,526.00 44,000,000.00 44,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

44,680,526.00 44,000,000.00 44,000,000.00

รวม 223,427,235.95 232,076,200.00 221,097,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 24,580,046.00 34,873,802.00 35,561,712.00

งบบุคลากร 39,790,147.83 54,963,140.00 56,124,800.00

งบดําเนินงาน 24,967,006.59 41,079,360.00 46,252,950.00

งบลงทุน 2,279,720.00 90,922,800.00 56,419,400.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 6,124,000.00 9,872,000.00 9,840,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 97,765,920.42 231,741,102.00 204,228,862.00

รวม 97,765,920.42 231,741,102.00 204,228,862.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 32,850,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,226,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 29,888,110

แผนงานสาธารณสุข 14,577,020

แผนงานสังคมสงเคราะห 4,005,140

แผนงานเคหะและชุมชน 74,251,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,120,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 3,348,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 35,561,712

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 204,228,862



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 12,449,220 0 6,960,840 19,410,060
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,532,840 0 0 2,532,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,916,380 0 6,960,840 16,877,220

งบดําเนินงาน 9,672,300 600,000 1,699,400 11,971,700
    ค่าตอบแทน 2,862,300 0 289,400 3,151,700

    ค่าใช้สอย 3,970,000 600,000 890,000 5,460,000

    ค่าวัสดุ 1,290,000 0 520,000 1,810,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,550,000 0 0 1,550,000

งบลงทุน 1,354,900 0 83,600 1,438,500
    ค่าครุภัณฑ์ 1,354,900 0 83,600 1,438,500

งบรายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000

                              รวม 23,476,420 630,000 8,743,840 32,850,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 2,500,500 2,500,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,500,500 2,500,500

งบดําเนินงาน 2,726,000 2,726,000
    ค่าตอบแทน 86,000 86,000

    ค่าใช้สอย 1,810,000 1,810,000

    ค่าวัสดุ 830,000 830,000

                              รวม 5,226,500 5,226,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,567,400 8,670,060 0 11,237,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,567,400 8,670,060 0 11,237,460

งบดําเนินงาน 554,000 8,506,650 500,000 9,560,650
    ค่าตอบแทน 74,000 77,100 0 151,100

    ค่าใช้สอย 210,000 3,805,550 500,000 4,515,550

    ค่าวัสดุ 270,000 4,390,000 0 4,660,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 234,000 0 234,000

งบลงทุน 0 3,250,000 0 3,250,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,250,000 0 3,250,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,840,000 0 5,840,000
    เงินอุดหนุน 0 5,840,000 0 5,840,000

                              รวม 3,121,400 26,266,710 500,000 29,888,110

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 10,244,220 0 0 10,244,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,244,220 0 0 10,244,220

งบดําเนินงาน 1,664,400 775,000 1,750,000 4,189,400
    ค่าตอบแทน 564,400 0 0 564,400

    ค่าใช้สอย 350,000 625,000 1,750,000 2,725,000

    ค่าวัสดุ 720,000 150,000 0 870,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 30,000

งบลงทุน 17,900 7,500 118,000 143,400
    ค่าครุภัณฑ์ 17,900 7,500 118,000 143,400

                              รวม 11,926,520 782,500 1,868,000 14,577,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,970,140 0 2,970,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,970,140 0 2,970,140

งบดําเนินงาน 735,000 300,000 1,035,000
    ค่าตอบแทน 165,000 0 165,000

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000 600,000

    ค่าวัสดุ 270,000 0 270,000

                              รวม 3,705,140 300,000 4,005,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 7,467,900 0 0 0 7,467,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,467,900 0 0 0 7,467,900

งบดําเนินงาน 1,605,000 3,885,000 6,656,000 1,050,000 13,196,000
    ค่าตอบแทน 410,000 0 0 0 410,000

    ค่าใช้สอย 405,000 3,500,000 3,350,000 1,000,000 8,255,000

    ค่าวัสดุ 790,000 385,000 3,300,000 50,000 4,525,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 6,000 0 6,000

งบลงทุน 0 44,787,500 4,800,000 0 49,587,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,800,000 0 4,800,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 44,787,500 0 0 44,787,500

งบเงินอุดหนุน 0 4,000,000 0 0 4,000,000
    เงินอุดหนุน 0 4,000,000 0 0 4,000,000

                              รวม 9,072,900 52,672,500 11,456,000 1,050,000 74,251,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 400,000 400,000
    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

                              รวม 400,000 400,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 650,000 1,470,000 2,120,000
    ค่าใช้สอย 500,000 1,470,000 1,970,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 2,000,000 0 2,000,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 0 2,000,000

                              รวม 2,650,000 1,470,000 4,120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 2,294,520 0 2,294,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,294,520 0 2,294,520

งบดําเนินงาน 824,200 230,000 1,054,200
    ค่าตอบแทน 34,200 0 34,200

    ค่าใช้สอย 620,000 230,000 850,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000

                              รวม 3,118,720 230,000 3,348,720
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 35,561,712 35,561,712
    งบกลาง 35,561,712 35,561,712

                              รวม 35,561,712 35,561,712

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 32,850,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,226,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 29,888,110

แผนงานสาธารณสุข 14,577,020

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,005,140

แผนงานเคหะและชุมชน 74,251,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,120,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 3,348,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 35,561,712

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 204,228,862

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลละหาร และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอบางบัวทอง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 204,228,862 
บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 204,228,862 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลละหาร
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลละหารปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลละหารมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสมศักดิ์  อยูเจริญ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลละหาร

อนุมัติ

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

(นายวิทยา  ชพานนท์)

ตําแหนง นายอําเภอบางบัวทอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 57,000,000.00 -17.72 % 46,900,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41,605,153.92 44,943,787.92 46,650,362.71 100,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 262,667.49 258,892.07 287,275.88 6,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 8,289,606.00 8,736,080.00 7,969,123.06 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 50,157,427.41 53,938,759.99 54,906,761.65 65,106,000.00 54,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 187,305.43 416,965.00 240,466.00 200,000.00 20.00 % 240,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,772,970.00 2,738,510.00 2,895,360.00 2,800,000.00 0.00 % 2,800,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

6,300.00 5,800.00 6,900.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 6,620.00 6,610.00 6,560.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 504,405.00 2,065,034.00 1,932,954.50 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 8,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

922,244.00 853,068.00 955,186.00 800,000.00 18.75 % 950,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

21,500.00 26,000.00 23,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,540.00 3,070.00 2,180.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,423,884.43 6,115,057.00 6,062,606.50 5,351,100.00 5,552,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 2,046,831.23 2,469,765.43 3,444,101.49 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,046,831.23 2,469,765.43 3,444,101.49 3,000,000.00 3,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายแบบแปลน 234,500.00 163,000.00 55,100.00 160,000.00 -65.63 % 55,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 236,749.80 178,038.90 215,142.61 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 471,249.80 341,038.90 270,242.61 310,100.00 255,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 657,125.04 2,077,846.33 1,048,651.17 2,000,000.00 -50.00 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,900,316.84 12,089,633.65 13,847,602.75 12,000,000.00 15.00 % 13,800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 30,494,217.73 30,085,388.54 25,024,060.54 30,000,000.00 -16.67 % 25,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,850,579.32 3,894,976.03 3,994,854.38 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีสุรา 4,475,559.48 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,785,571.76 17,528,250.83 19,349,037.33 17,500,000.00 10.29 % 19,300,000.00
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 477,061.50 537,185.50 498,136.00 400,000.00 22.50 % 490,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาภาคหลวงแร 155,738.87 132,427.89 148,213.58 150,000.00 -6.67 % 140,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 139,018.62 136,286.22 169,976.95 150,000.00 6.67 % 160,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

55,970,101.00 46,445,188.00 49,982,465.00 48,000,000.00 2.08 % 49,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 117,905,290.16 112,927,182.99 114,062,997.70 114,309,000.00 112,890,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

40,913,891.31 41,813,035.00 44,680,526.00 44,000,000.00 0.00 % 44,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,913,891.31 41,813,035.00 44,680,526.00 44,000,000.00 44,000,000.00
รวมทุกหมวด 215,918,574.34 217,604,839.31 223,427,235.95 232,076,200.00 221,097,200.00

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:09:05 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลละหาร

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 221,097,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 54,900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 46,900,000 บาท

ประมาณการที่คาดวาจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีภาษีป้าย
เทาเดิมกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,552,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงใกล้เคียง
กับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 240,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บได้มากขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,800,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บ
ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการขอรับ
คาธรรมเนียม สูงกวาปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการที่คาดวาจะจัดเก็บได้ เนื่องจากคาดวาจะมีผู้ขอ
อนุญาตปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจด
ทะเบียนพาณิชยเพิ่มในป

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีคาปรับผิด
ใกล้เคียงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการที่คาดวาจะจัดเก็บได้ เนื่องจากคาดวาจะมีผู้ขอ
อนุญาต

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บได้มากกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บได้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บได้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผู้ขอ
อนุญาตกอสร้าง ตอเติม ดัดแปลงอาคาร ใก้เคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,500,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 255,100 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการที่คาดวาจะจัดเก็บได้

คาขายแบบแปลน จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการขาย
แบบแปลนน้อยกวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวารายได้เบ็ด
เตล็ดจะสูงขึ้นกวาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 112,890,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรน้อยกวาของเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,800,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรมากกวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 25,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาเดิม เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัดสรร
มากกวาของเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรใกล้เคียงกับของเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 19,300,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรมากกวาเดิม

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 490,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรใกล้เคียงกับของเดิม
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คาภาคหลวงแร จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรใกล้เคียงกับของเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรใกล้เคียงกับของเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 49,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 44,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 44,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320.00 556,320.00 556,320.00 556,320.00 0 % 556,320

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,785,480.00 1,785,480.00 1,785,480.00 1,880,520.00 0 % 1,880,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,437,800.00 2,437,800.00 2,437,800.00 2,532,840.00 2,532,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,019,880.00 4,254,180.00 4,771,020.00 5,376,780.00 22.27 % 6,574,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 151,200.00 151,200.00 120,600.00 163,980.00 -3.73 % 157,860

เงินประจําตําแหนง 229,200.00 229,200.00 184,400.00 229,200.00 0 % 229,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 166,740.00 176,520.00 186,960.00 199,800.00 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสวนตําบลละหาร

อําเภอบางบัวทอง    จังหวัดนนทบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,605,728.53 2,046,739.36 2,134,320.00 2,100,310.00 34.04 % 2,815,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 355,217.88 151,515.48 157,860.00 152,100.00 -8.01 % 139,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,527,966.41 7,009,354.84 7,555,160.00 8,222,170.00 9,916,380
รวมงบบุคลากร 10,965,766.41 9,447,154.84 9,992,960.00 10,755,010.00 12,449,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 3,125,950.00 -20.02 % 2,500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 96,000.00 123,000.00 142,000.00 196,000.00 37.76 % 270,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 63,815.00 55,463.00 27,850.00 32,600.00 152.45 % 82,300

รวมค่าตอบแทน 159,815.00 178,463.00 169,850.00 3,364,550.00 2,862,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 714,134.59 287,338.07 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 247,999.30 700,000.00 -57.14 % 300,000

โครงการจัดวางระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ
สื่อสารภายในของ อบต.ละหาร

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,670.00 17,191.50 10,150.00 50,000.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0.00 0.00 99,600.00 0.00 100 % 1,000,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,890.00 1,325.00 41,380.00 105,000.00 90.48 % 200,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 71,700.00 52,900.00 159,800.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

0.00 45,956.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู
ร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0.00 0.00 0.00 27,000.00 640.74 % 200,000

โครงการจัดงานพระราชพิธี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

429,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

94,706.00 112,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 

77,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 261,525.00 538,705.00 560,500.00 1,100,000.00 -54.55 % 500,000

โครงการอนุรักษ์พลังงานและสงเสริม
พลังงานทดแทน

0.00 210,600.00 242,545.00 100,000.00 200 % 300,000

โครงการอบรมการใช้ภาษาสูประชาคมอา
เซียน (ASEAN Community)

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0.00 142,650.00 235,950.00 100,000.00 200 % 300,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ขาวสารฯ

40,230.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการออกหนวยบริการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน

52,776.00 50,750.00 21,050.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 171,290.00 275,548.50 135,600.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,962,931.59 1,735,464.07 1,754,574.30 3,452,000.00 3,970,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 377,580.00 532,768.00 549,956.40 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 71,700.00 23,060.00 49,310.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 106,500.74 72,051.50 94,530.50 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 9,885.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 76,470.00 30,570.00 44,010.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 112,126.37 113,518.69 102,942.80 150,000.00 0 % 150,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 245,214.60 319,850.00 299,720.00 338,000.00 3.55 % 350,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 6,400.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 989,723.71 1,091,818.19 1,150,354.70 1,284,400.00 1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 670,513.65 695,306.97 694,681.26 780,000.00 28.21 % 1,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 54,683.45 52,541.79 61,968.42 80,000.00 25 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,200.87 15,061.39 15,687.27 30,000.00 66.67 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 83,254.00 103,172.00 63,511.00 250,000.00 0 % 250,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 106,035.04 116,504.81 115,175.50 140,000.00 7.14 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 930,687.01 982,586.96 951,023.45 1,280,000.00 1,550,000
รวมงบดําเนินงาน 4,043,157.31 3,988,332.22 4,025,802.45 9,380,950.00 9,672,300

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานฟลิปชาร์ท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

เก้าอี้ผู้บริหาร 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาเก้าอี้บุนวม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000

คาเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 91.67 % 23,000

คาเครื่องพิมพ์บัตร 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

คาชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

คาโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

เครื่องประเมินความพึงพอใจ 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 43,400.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ (อาคาร 2) 0.00 0.00 0.00 330,400.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย 0.00 0.00 0.00 329,000.00 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโพเดียม 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

โต๊ะสัมมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000

โต๊ะหมูบูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

บอร์ดเสียบอักษร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

พัดลมโคจรติดผนัง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

พัดลมยักษ์แบบติดตั้งเพดาน 0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

พัดลมไอเย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง
ประชุมประจําอาคารใหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล DSLR 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 82,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 23,400.00 7,500.00 -100 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 7,600.00 11,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 51,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 12,900.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000.00 39,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน

48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

23,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

19,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0.00 0.00 700.00 2,100.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

พล๊อตเตอร์ (Plotter) 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 2,100.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 986,700.00 66,600.00 347,300.00 2,739,200.00 1,354,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการกอ
สร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสํานักงาน อบต
.ละหาร (อาคาร 2)

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาที่ทําการ อบต.ละหาร 
(อาคาร 2)

0.00 0.00 0.00 73,000.00 -100 % 0

อาคารตาง ๆ

คาตอเติมทางเดินเชื่อมอาคาร 1 กับอาคาร 
2 พร้อมติดตั้งประตูอัตโนมัติ (ชั้น 1)

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอเติมปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละ
หาร (อาคาร 2 ชั้น 1 และชั้น 2)

0.00 0.00 0.00 1,616,000.00 -100 % 0

คาติดตั้งรางระบายน้ํา (อาคาร 2 ชั้น 3) 0.00 0.00 0.00 104,900.00 -100 % 0

คาปรับปรุงตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 
อบต.ละหาร (อาคาร 2 ชั้น 2)

0.00 0.00 0.00 1,870,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างห้องเก็บของด้านหลังเวที 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างห้องเก็บของภายในองค์การ
บริหารสวนตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 6,561,900.00 0
รวมงบลงทุน 986,700.00 66,600.00 347,300.00 9,301,100.00 1,354,900

รวมงานบริหารทั่วไป 15,995,623.72 13,502,087.06 14,366,062.45 29,437,060.00 23,476,420
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม 54,825.00 147,615.00 145,285.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมูบ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

667,400.00 0.00 359,860.00 193,600.00 158.26 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 722,225.00 147,615.00 505,145.00 293,600.00 600,000
รวมงบดําเนินงาน 722,225.00 147,615.00 505,145.00 293,600.00 600,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 72,500.00 10,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 72,500.00 10,000.00 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การบริการสาธารณะของ อบต.ละหาร

0.00 0.00 25,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 722,225.00 172,615.00 602,645.00 333,600.00 630,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,922,876.00 2,024,225.00 2,384,580.00 2,856,080.00 73.56 % 4,957,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 43,120.00 67,200.00 87,200.00 4.59 % 91,200

เงินประจําตําแหนง 103,200.00 79,120.00 103,200.00 121,200.00 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,120,973.54 1,257,960.00 1,192,624.00 1,670,400.00 2.75 % 1,716,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 80,801.13 79,400.00 80,279.00 93,780.00 -20.09 % 74,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,295,050.67 3,483,825.00 3,827,883.00 4,828,660.00 6,960,840
รวมงบบุคลากร 3,295,050.67 3,483,825.00 3,827,883.00 4,828,660.00 6,960,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260.00 0.00 53,610.00 205,000.00 -85.37 % 30,000

คาเชาบ้าน 132,000.00 107,750.00 119,400.00 119,400.00 30.15 % 155,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,790.00 17,000.00 34,290.00 64,000.00 15.63 % 74,000

รวมค่าตอบแทน 149,050.00 124,750.00 207,300.00 418,400.00 289,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,074.25 6,013.57 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 30,701.82 110,000.00 -54.55 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,800.00 25,480.00 10,680.00 143,000.00 -9.09 % 130,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 42,900.00 99,100.00 56,900.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0.00 0.00 0.00 292,000.00 71.23 % 500,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 41,404.00 31,104.00 25,552.00 65,000.00 53.85 % 100,000

โครงการอบรมสงเสริมความรู้ด้านภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างให้กับภาคประชาชนและผู้
ประกอบการในตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,130.00 96,300.00 39,400.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 157,308.25 257,997.57 163,233.82 820,000.00 890,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 182,401.30 103,353.00 96,807.00 250,000.00 -40 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,700.00 9,670.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 15/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,983.00 48,138.60 45,246.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 184,630.00 178,620.00 53,120.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 444,714.30 339,781.60 199,373.00 620,000.00 520,000
รวมงบดําเนินงาน 751,072.55 722,529.17 569,906.82 1,858,400.00 1,699,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน 0.00 3,000.00 47,500.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 18,000.00 10,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0.00 0.00 172,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนแฟ้ม 4 
ลิ้นชัก

26,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 56,000.00 150,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 16/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

0.00 7,150.00 7,900.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 20,400.00 118,000.00 36,000.00 -66.67 % 12,000

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

0.00 7,000.00 38,000.00 11,400.00 -66.67 % 3,800

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0.00 0.00 110,000.00 44,000.00 -50 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 52,200.00 11,600.00 -50 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,800.00 93,550.00 745,600.00 135,000.00 83,600
รวมงบลงทุน 26,800.00 93,550.00 745,600.00 135,000.00 83,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 17/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารงานคลัง 4,102,923.22 4,299,904.17 5,143,389.82 6,822,060.00 8,743,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,820,771.94 17,974,606.23 20,112,097.27 36,592,720.00 32,850,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 370,040.00 421,920.00 379,700.00 103.13 % 771,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 20,452.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,689,840.00 1,631,040.00 1,787,400.00 -8.43 % 1,636,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 182,160.00 132,720.00 114,848.00 -19.55 % 92,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,242,040.00 2,185,680.00 2,302,400.00 2,500,500
รวมงบบุคลากร 0.00 2,242,040.00 2,185,680.00 2,302,400.00 2,500,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 48,000.00 24,600.00 50,000.00 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0.00 18,900.00 28,200.00 31,000.00 16.13 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 5,791.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 72,691.00 52,800.00 101,000.00 86,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 18/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 69,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 23,500.00 34,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแกพนักงาน
และประชาชน

62,990.00 0.00 68,200.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัยแล้ง

0.00 0.00 0.00 70,000.00 42.86 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 125,132.00 51,700.00 65,050.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก 
อปพร.

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก 
อปพร. ประจําปี 2560

49,655.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก 
อปพร. ประจําปี 2562

0.00 0.00 44,700.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 19/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย อุทกภัย ภัยทางน้ําและวาตภัย

0.00 39,975.00 68,500.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่

199,025.00 150,000.00 144,375.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แกเจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
อปพร.

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 334,517.10 336,402.00 414,927.10 400,000.00 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 771,319.10 670,577.00 839,752.10 1,480,000.00 1,810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 194,100.00 114,040.00 154,250.00 312,000.00 -3.85 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 214,976.90 198,326.20 198,645.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -87.5 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 115,000.00 157,200.00 131,000.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 524,076.90 469,566.20 483,895.00 1,122,000.00 830,000
รวมงบดําเนินงาน 1,295,396.00 1,212,834.20 1,376,447.10 2,703,000.00 2,726,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 20/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมโคจรติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 5,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ 0.00 0.00 0.00 168,000.00 -100 % 0

โคมไฟสองสวางพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คากล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รถดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00 -100 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 0.00 0.00 55,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 21/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,000.00 9,000.00 86,700.00 10,981,400.00 0
รวมงบลงทุน 80,000.00 9,000.00 86,700.00 10,981,400.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

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

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,375,396.00 3,463,874.20 3,678,827.10 15,986,800.00 5,226,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,375,396.00 3,463,874.20 3,678,827.10 15,986,800.00 5,226,500

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 22/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,239,903.23 412,620.00 653,017.00 1,629,600.00 1.66 % 1,656,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 6,923.00 20,160.00 -36.61 % 12,780

เงินประจําตําแหนง 14,274.19 3,000.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,532,653.98 603,960.00 628,560.00 833,880.00 -3.07 % 808,320

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 319,051.00 44,820.00 28,860.00 14,160.00 108.9 % 29,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,105,882.40 1,064,400.00 1,317,360.00 2,557,800.00 2,567,400
รวมงบบุคลากร 8,105,882.40 1,064,400.00 1,317,360.00 2,557,800.00 2,567,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 33,306.00 7,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,938.50 4,500.00 9,000.00 9,000.00 0 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 44,244.50 11,500.00 9,000.00 74,000.00 74,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,013.43 5,636.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 5,074.25 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,000.00 1,804.00 9,560.00 100,000.00 0 % 100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 120,950.00 61,400.00 61,500.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,600.00 42,340.00 21,840.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 168,563.43 111,180.00 97,974.25 210,000.00 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,087.00 13,580.00 29,830.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,406.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,630.00 12,710.00 17,410.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,724.00 35,619.60 38,038.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,315.00 41,000.00 49,935.00 50,000.00 60 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 125,756.00 102,909.60 140,619.00 240,000.00 270,000
รวมงบดําเนินงาน 338,563.93 225,589.60 247,593.25 524,000.00 554,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0

คาตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 2 
บาน

0.00 0.00 9,820.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 48,100.00 -100 % 0

ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คากล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

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

คาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 11,000.00 11,000.00 12,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 23,200.00 5,800.00 -100 % 0

จอคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0.00 0.00 4,200.00 700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 40,800.00 154,620.00 107,900.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 40,800.00 154,620.00 107,900.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,444,446.33 1,330,789.60 1,719,573.25 3,189,700.00 3,121,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,930,070.00 3,113,880.00 3,301,560.00 7.58 % 3,551,760

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 4,160,486.67 4,091,071.00 4,620,720.00 3.86 % 4,799,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 254,687.32 223,326.00 259,560.00 6.77 % 277,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 7,345,243.99 7,466,777.00 8,223,840.00 8,670,060
รวมงบบุคลากร 0.00 7,345,243.99 7,466,777.00 8,223,840.00 8,670,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 25,700.00 43,559.50 77,100.00 0 % 77,100

รวมค่าตอบแทน 0.00 25,700.00 43,559.50 77,100.00 77,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,800.00 900.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 35,235.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 350.00 17,600.00 200,000.00 0 % 200,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 171,800.00 74,400.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 63,090.00 61,840.00 98,412.00 130,000.00 15.38 % 150,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
สวนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก

0.00 0.00 28,211.00 78,520.00 27.36 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

2,653,200.00 2,475,460.00 2,795,070.00 2,575,860.00 -1.95 % 2,525,550

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 163,500.00 230,300.00 56,840.00 700,000.00 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 2,893,590.00 2,940,650.00 3,105,768.00 3,814,380.00 3,805,550
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,937.00 84,745.00 98,149.00 100,000.00 50 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 13,790.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 134,505.00 220,270.00 199,156.00 200,000.00 25 % 250,000

คาอาหารเสริม (นม) 3,655,670.14 3,669,972.92 3,231,638.46 3,681,000.00 -0.57 % 3,660,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 25,500.00 28,500.00 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 28,455.00 35,000.00 14.29 % 40,000

วัสดุการศึกษา 0.00 150,000.00 149,994.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุดนตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 3,840,112.14 4,150,487.92 3,749,682.46 4,256,000.00 4,390,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 59,183.37 57,162.84 60,102.81 100,000.00 0 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,872.39 21,166.57 17,815.34 50,000.00 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 110 % 84,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 80,055.76 78,329.41 77,918.15 190,000.00 234,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 6,813,757.90 7,195,167.33 6,976,928.11 8,337,480.00 8,506,650
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 31,500.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็ง 0.00 75,000.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 1,106,300.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้หล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 38,500.00 -100 % 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

โต๊ะอนุบาลหลากสีขาเหล็กกลมพร้อมเก้าอี้
สําหรับเด็กปฐมวัย

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 118,800.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดเพดาน 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําพร้อมถังพักน้ํา 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลนดีวีดี 0.00 24,500.00 0.00 31,500.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมชนิดแขวนเพดาน 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ลําโพง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คากล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 0.00 0.00 224,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเลนกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

ชุดรวมเชือกถัก (เล็ก) 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ชุดรวมรถไฟเชือกถัก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โซแกวง 3 ที่ 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

รถไฟโยก (ใหญ) 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 30,100.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 11,600.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,000.00 217,600.00 336,900.00 2,123,200.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 420,000

โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะลอย หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,700,000
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โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมูไฮยิดดีน หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสุเหราเขียว หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแสงประทีป หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250,000
รวมงบลงทุน 140,000.00 217,600.00 336,900.00 2,123,200.00 3,250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 0.00 6,052,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 5,894,000.00 5,872,000.00 -0.54 % 5,840,000

รวมเงินอุดหนุน 6,070,000.00 6,052,000.00 5,894,000.00 5,872,000.00 5,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน 6,070,000.00 6,052,000.00 5,894,000.00 5,872,000.00 5,840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,023,757.90 20,810,011.32 20,674,605.11 24,556,520.00 26,266,710
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อ
ตอต้านและป้องกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

99,875.00 133,245.00 99,825.00 95,000.00 57.89 % 150,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 99,875.00 133,245.00 99,825.00 445,000.00 500,000
รวมงบดําเนินงาน 99,875.00 133,245.00 99,825.00 445,000.00 500,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 99,875.00 133,245.00 99,825.00 445,000.00 500,000
รวมแผนงานการศึกษา 21,568,079.23 22,274,045.92 22,494,003.36 28,191,220.00 29,888,110

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,236,300.00 2,224,024.16 1,348,302.61 1,961,280.00 77.76 % 3,486,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 107,020.00 99,200.00 55,329.00 103,200.00 0 % 103,200

เงินประจําตําแหนง 109,200.00 109,200.00 61,329.00 109,200.00 0 % 109,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,556,194.13 1,919,637.92 2,137,997.00 2,673,720.00 122.37 % 5,945,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 529,128.40 197,806.53 207,114.00 253,200.00 136.94 % 599,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,537,842.53 4,549,868.61 3,810,071.61 5,100,600.00 10,244,220
รวมงบบุคลากร 7,537,842.53 4,549,868.61 3,810,071.61 5,100,600.00 10,244,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 650 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 134,400.00 0.00 0.00 5,000.00 5,900 % 300,000

คาเชาบ้าน 68,650.00 66,000.00 12,000.00 32,000.00 125 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,200.00 18,200.00 11,000.00 38,200.00 10.99 % 42,400

รวมค่าตอบแทน 210,250.00 84,200.00 23,000.00 95,200.00 564,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,865.50 27,966.71 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 16,587.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,140.00 23,180.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,800.00 31,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 431,950.86 189,689.90 143,840.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 467,756.36 272,336.61 160,427.00 380,000.00 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,650.00 161,387.80 37,810.00 102,000.00 -1.96 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -33.33 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 102,320.00 63,950.00 58,330.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 198,167.45 227,468.36 232,746.90 240,000.00 -16.67 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,000.00 0.00 4,245.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,281.70 81,170.00 111,570.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 574,419.15 533,976.16 444,701.90 737,000.00 720,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 964.49 0.00 0.00 100 % 24,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 964.49 0.00 0.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 1,252,425.51 891,477.26 628,128.90 1,212,200.00 1,664,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอบุบวม ขาเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด 
ขาว-ดํา

0.00 112,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 110,800.00 -100 % 0

เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใต้เพดาน 0.00 0.00 0.00 47,000.00 -100 % 0

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

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

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

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบสูง 14,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

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

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

พัดลมระบายอากาศ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 32,000.00 17,000.00 -100 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 29,900.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

คาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

0.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

0.00 11,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 11,800.00 5,800.00 -100 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 20,400.00 22,000.00 24,000.00 -100 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 7,000.00 7,600.00 7,600.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

17,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 187,700.00 310,300.00 102,400.00 240,200.00 17,900
รวมงบลงทุน 187,700.00 310,300.00 102,400.00 240,200.00 17,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,977,968.04 5,751,645.87 4,540,600.51 6,553,000.00 11,926,520
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก 160,268.25 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด : 
กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แกผู้ผานการบําบัดฟนฟู

137,000.00 0.00 0.00 625,000.00 0 % 625,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ

294,312.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ์

89,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:09 หน้า : 38/77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงค์และสงเสริมสื่อการประชา
สัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัย
เรียนและเด็กปฐมวัย

130,313.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 861,833.25 0.00 0.00 625,000.00 625,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 29,996.28 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 21,100.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 21,100.00 29,996.28 154,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 861,833.25 21,100.00 29,996.28 779,000.00 775,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาเตียงสเตรชเชอร์ 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 
แบบพกพา

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบสปริง 2,760.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตรวจน้ําตาล 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท 4,715.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
อัตโนมัติ

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตะแกรงล้างแผล 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

จัดซื้อถังออกซิเจนชนิดพกพา 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อรถเข็นทําแผล 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดเครื่องชวยหายใจ แบบมือบีบ AmbuBag 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ถังออกซิเจน 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 113,875.00 0.00 54,000.00 100,000.00 7,500
รวมงบลงทุน 113,875.00 0.00 54,000.00 100,000.00 7,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 199,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 199,570.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 199,570.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานโรงพยาบาล 1,175,278.25 21,100.00 83,996.28 879,000.00 782,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,260.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,260.00 0.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 4,290.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก 0.00 51,104.00 18,000.00 0.00 100 % 50,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
การทําหมันแมว,สุนัขในพื้นที่

122,190.00 78,570.00 43,025.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 23,905.00 23,046.20 22,211.60 0.00 0 % 0

โครงการบริจาคโลหิต 42,250.00 750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น (EMS)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 178,335.00 180,000.00 0 % 180,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (NCD)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จําหนาย
อาหารและสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ ต้านภัยยา
เสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภัยยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ

0.00 169,512.00 189,136.42 850,000.00 -64.71 % 300,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ์

0.00 0.00 77,600.00 159,600.00 -37.34 % 100,000

โครงการรณรงค์พนหมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0.00 184,759.29 92,730.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมสื่อการประชา
สัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด

0.00 23,350.00 38,250.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือด
ออก

0.00 93,850.00 40,736.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 55,110.00 100,000.00 20 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 188,345.00 629,231.49 755,134.02 1,919,600.00 1,750,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 18,429.44 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 18,429.44 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 188,345.00 651,920.93 755,134.02 1,919,600.00 1,750,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลัง
หมูบ้านนครทองปาร์ควิว หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 118,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 -100 % 0

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

รวมเงินอุดหนุน 37,500.00 380,000.00 200,000.00 200,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 37,500.00 380,000.00 200,000.00 200,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 225,845.00 1,031,920.93 955,134.02 2,619,600.00 1,868,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 10,379,091.29 6,804,666.80 5,579,730.81 10,051,600.00 14,577,020

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 851,150.00 1,133,492.00 1,201,904.00 2,222,740.00 -1.48 % 2,189,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 76,075.00 80,000.00 -11.25 % 71,000

เงินประจําตําแหนง 83,700.00 80,050.00 67,200.00 103,200.00 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 488,880.00 509,160.00 526,920.00 549,260.00 5.99 % 582,180
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 33,900.00 27,900.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,524,830.00 1,817,802.00 1,896,099.00 2,979,200.00 2,970,140
รวมงบบุคลากร 1,524,830.00 1,817,802.00 1,896,099.00 2,979,200.00 2,970,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,760.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,600.00 9,600.00 2,100.00 10,000.00 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 22,360.00 9,600.00 2,100.00 50,000.00 165,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,124.25 62,113.57 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 25,731.82 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,060.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,900.00 44,700.00 84,200.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 82,797.62 57,170.00 17,062.71 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 133,881.87 163,983.57 126,994.53 300,000.00 300,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 48,572.00 36,518.00 50,995.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,630.00 8,410.00 15,230.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,976.50 36,343.80 20,361.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,890.00 50,000.00 62,450.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 173,068.50 131,271.80 149,036.00 270,000.00 270,000
รวมงบดําเนินงาน 329,310.37 304,855.37 278,130.53 620,000.00 735,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 48,100.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,900.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 11,900.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 9,390.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 3,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 48,000.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 33,000.00 12,000.00 24,000.00 -100 % 0
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0.00 11,400.00 3,800.00 7,600.00 -100 % 0

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,800.00 155,200.00 80,000.00 180,590.00 0
รวมงบลงทุน 39,800.00 155,200.00 80,000.00 180,590.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,893,940.37 2,277,857.37 2,254,229.53 3,779,790.00 3,705,140
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 3,410.00 -100 % 0

โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ : 
กิจกรรมถายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

8,625.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร

0.00 11,425.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้หาง
ไกลยาเสพติด

49,125.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
รางกายและจิตใจผู้สูงอายุของตําบลละหาร 
(สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพกายและใจแกผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

0.00 12,525.00 13,800.00 116,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว

56,975.00 45,300.00 71,650.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุของตําบลละหาร 
(ครอบครัวอบอุน) : กิจกรรมป้องกันและคุ้ม
ครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู
วัยผู้สูงอายุ

45,175.00 29,800.00 25,640.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลละหาร

0.00 11,425.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ

0.00 54,910.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ

62,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือ
ขายในชมรมผู้สูงอายุตําบลละหาร

0.00 4,625.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 0.00 7,725.00 9,200.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 221,900.00 177,735.00 120,290.00 389,410.00 300,000
รวมงบดําเนินงาน 221,900.00 177,735.00 120,290.00 389,410.00 300,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทางลาด (คสล.) ขึ้นอาคาร
สําหรับคนพิการ

145,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 366,900.00 177,735.00 120,290.00 389,410.00 300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,260,840.37 2,455,592.37 2,374,519.53 4,169,200.00 4,005,140
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,294,274.84 1,382,340.00 1,355,753.29 1,888,640.00 88.43 % 3,558,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200.00 85,200.00 80,700.39 85,200.00 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,734,001.72 1,859,409.68 1,959,074.19 2,888,280.00 19.91 % 3,463,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 170,863.06 172,834.41 163,095.35 244,860.00 19.77 % 293,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,351,539.62 3,566,984.09 3,625,823.22 5,174,180.00 7,467,900
รวมงบบุคลากร 3,351,539.62 3,566,984.09 3,625,823.22 5,174,180.00 7,467,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 229,800.00 250,000.00 20 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 57,600.00 62,700.00 39,300.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,660.00 18,800.00 2,400.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 81,260.00 81,500.00 271,500.00 360,000.00 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 32,423.62 27,980.98 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 20,747.47 50,000.00 0 % 50,000

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,760.00 525.00 7,554.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,100.00 13,400.00 22,100.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 209,453.05 273,189.07 206,775.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 285,736.67 315,095.05 257,176.47 410,000.00 405,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 81,077.80 59,847.00 29,815.00 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 146,100.00 23,980.00 76,580.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 462,950.65 188,127.56 129,307.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุการเกษตร 99,645.00 99,645.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 27,720.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,130.00 190,760.00 133,070.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุอื่น 37,765.00 49,835.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 940,388.45 612,194.56 368,772.00 860,000.00 790,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 1,307,385.12 1,008,789.61 897,448.47 1,630,000.00 1,605,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 40,000.00 86,800.00 -100 % 0

คาตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ 
Network

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000.00 0.00 89,700.00 1,054,800.00 0
รวมงบลงทุน 12,000.00 0.00 89,700.00 1,054,800.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,670,924.74 4,575,773.70 4,612,971.69 7,858,980.00 9,072,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 552,000.00 377,728.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 8,000.00 600,000.00 -16.67 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,728,917.35 4,277,447.90 683,694.61 2,500,000.00 20 % 3,000,000

รวมค่าใช้สอย 3,280,917.35 4,655,175.90 691,694.61 3,100,000.00 3,500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 120,740.00 0.00 37,915.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 265,931.40 207,828.40 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 24,750.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุสํารวจ 2,650.00 4,790.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 27,115.00 25,000.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 123,390.00 270,721.40 297,608.40 360,000.00 385,000
รวมงบดําเนินงาน 3,404,307.35 4,925,897.30 989,303.01 3,460,000.00 3,885,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 575,000.00 -100 % 0

รถบรรทุกเทรลเลอร์ 10 ล้อ 0.00 0.00 0.00 1,273,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์การเกษตร

มอเตอร์ซัมเมอร์ซิเบิ้ล (มอเตอร์เครื่องสูบน้ํา) 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รถตักหน้าขุดหลัง 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00 -100 % 0

เลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 51,700.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,600.00 0.00 60,000.00 5,716,700.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลาน คสล. หมูที่ 3 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หมูที่ 9

0.00 1,077,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ 
หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร (ห้ามรถ
น้ําหนักเกิน) ในเขตตําบลละหาร

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทาง
เดินเท้าริมคลองลําโพ หมูที่ 1,4

0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทาง
เดินเท้าริมคลองลําโพ หมูที่ 2-3

0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญสมชาย)  หมูที่ 
7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000,000

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมูที่ 4 (บ้านตาแดง)

0.00 0.00 0.00 5,737,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมูที่ 5 หน้าหมูบ้านพิชามญชุ์ (ตอจาก
เดิม)

0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมูที่ 6 (ตอจากเดิม)

0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หมูที่ 7 (ตอจากเดิม)

0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หลังโรงเรียนสุเหราลากค้อน (ตอจาก
เดิม) หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลํารี 
หมูที่ 8 (ตอจากเดิม)

0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้าโรงเรียนแสงประทีปรัฐ
บํารุง หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,700,000

โครงการกอสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้าสุเหราเขียว หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,700,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด 
หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 750,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ
ระบายน้ําและบอพัก ซอยประยูรหงส์ หมูที่ 
9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต (ซอยวากัฟ) หมูที่ 6

414,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต (บาแล-บ้านทรงไทย) หมูที่ 6

1,084,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,300,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (สะพานเจริญ
รัฐ-ถนนรถไฟ) หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (หน้าหมูบ้าน
พิชามญชุ์) หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลองลํารี (ถนนรถไฟ-บ้าน
โต๊ะไล) หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,900,000

โครงการกอสร้างสถานีสูบน้ํา คลองขุนนคร  
หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,300,000

โครงการกอสร้างสถานีสูบน้ํา ถนนรถไฟ  
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการกอสร้างสถานีสูบน้ํา ลํารางร้านนม
แพะ หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,300,000

โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก 
หมูที่ 1-9 ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 487,500

โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองลําโพ 
(บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมูที่ 3,4 ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 623,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,421,000.00 1,127,750.00 0.00 38,837,000.00 44,787,500
รวมงบลงทุน 2,440,600.00 1,127,750.00 60,000.00 44,553,700.00 44,787,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 2,066,072.09 2,705,626.08 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการประปานครหลวง 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100 % 2,000,000

อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 2,066,072.09 2,705,626.08 0.00 2,000,000.00 4,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,066,072.09 2,705,626.08 0.00 2,000,000.00 4,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 7,910,979.44 8,759,273.38 1,049,303.01 50,013,700.00 52,672,500
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 51,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,400.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 51,400.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 51,400.00 0.00 0.00 0.00 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 694,546.00 535,800.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,579,288.82 3,046,915.00 3,203,400.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 314,903.66 379,593.00 375,420.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,894,192.48 4,121,054.00 4,114,620.00 0
รวมงบบุคลากร 0.00 2,894,192.48 4,121,054.00 4,114,620.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 173,880.00 228,060.00 290,000.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 51,000.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

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

รวมค่าตอบแทน 0.00 173,880.00 309,060.00 330,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,370,314.75 1,928,068.08 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 116,374.72 80,000.00 25 % 100,000

คากําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลละหาร

0.00 0.00 1,341,764.25 1,550,000.00 29.03 % 2,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 347,329.00 46,400.00 47,600.00 48,970.00 104.21 % 100,000

โครงการชาวละหารรวมใจ ลดมลพิษพิชิต
โรค

200,000.00 156,210.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสง
เสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศตําบลละ
หาร บูรณาการรวมกับ โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะ

8,700.00 41,826.00 99,999.77 0.00 0 % 0

โครงการละหารนาอยูโดยการสนับสนุนให้
ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหน้าบ้าน นา
มอง

0.00 0.00 5,625.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 145,540.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 853,120.50 1,053,002.40 651,245.60 1,200,000.00 -16.67 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 2,779,464.25 3,371,046.48 2,262,609.34 2,878,970.00 3,350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 499,957.50 630,875.00 13,000.00 580,000.00 72.41 % 1,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,177.20 220,470.00 101,220.00 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 918,668.40 1,194,467.06 1,274,621.10 1,426,030.00 19.21 % 1,700,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 28,000.00 79,680.00 34,160.00 35,000.00 185.71 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 14,860.00 55,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,486,803.10 2,140,352.06 1,478,001.10 2,541,030.00 3,300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 2,686.94 6,000.00 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 2,686.94 6,000.00 6,000
รวมงบดําเนินงาน 4,266,267.35 5,685,278.54 4,052,357.38 5,756,000.00 6,656,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

0.00 613,110.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,105,000.00 0.00 0.00 4,800,000.00 0 % 4,800,000

ปมไฮดรอลิค 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 66,554.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,105,000.00 679,664.00 0.00 5,050,000.00 4,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย

0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0
รวมงบลงทุน 2,105,000.00 679,664.00 0.00 25,050,000.00 4,800,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,371,267.35 9,259,135.02 8,173,411.38 34,920,620.00 11,456,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส 973,600.00 94,000.00 934,350.00 1,000,000.00 -50 % 500,000

โครงการลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูล
ตําบลละหาร

0.00 10,888.00 0.00 1,000,000.00 -50 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 973,600.00 104,888.00 934,350.00 2,000,000.00 1,000,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 8,850.00 4,921.20 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 8,850.00 4,921.20 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 973,600.00 113,738.00 939,271.20 2,050,000.00 1,050,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 973,600.00 113,738.00 939,271.20 2,050,000.00 1,050,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 19,978,171.53 22,707,920.10 14,774,957.28 94,843,300.00 74,251,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ตําบลละหาร

38,625.00 0.00 47,515.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
สงเสริมการตลาด

99,125.00 11,525.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปลา
ดุกเพื่อสร้างรายได้เสริม

110,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุม
อาชีพในพื้นที่

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 345,860.00 11,525.00 47,515.00 400,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 345,860.00 11,525.00 47,515.00 400,000.00 400,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 345,860.00 11,525.00 47,515.00 400,000.00 400,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 345,860.00 11,525.00 47,515.00 400,000.00 400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

517,345.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,500.00 54,000.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 613,845.00 54,000.00 0.00 500,000.00 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 149,996.88 149,920.00 0.00 110,000.00 36.36 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 149,996.88 149,920.00 0.00 110,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 763,841.88 203,920.00 0.00 610,000.00 650,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเลนประจําหมูบ้าน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับประชาชนและผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0 % 2,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 763,841.88 203,920.00 0.00 2,610,000.00 2,650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 28,290.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

0.00 0.00 0.00 30,000.00 133.33 % 70,000

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟิตริและวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮาตามหลักศาสนาอิสลาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้
สอนศาสนาอิสลาม (ฟรดูอีน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและสง
เสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือนรอมฎอน)

98,875.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตามหลัก
ศาสนาแกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ตําบลละหาร

0.00 0.00 0.00 181,600.00 65.2 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 127,165.00 0.00 0.00 211,600.00 1,470,000
รวมงบดําเนินงาน 127,165.00 0.00 0.00 211,600.00 1,470,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 127,165.00 0.00 0.00 211,600.00 1,470,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 891,006.88 203,920.00 0.00 2,821,600.00 4,120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 2,052,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 2,052,600.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 2,052,600.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่แปรงฟนสําหรับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมูที่ 7

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 2,202,600.00 0.00 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 2,202,600.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 605,400.00 641,340.00 685,560.00 1,453,040.00 -7.62 % 1,342,320

เงินประจําตําแหนง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 555,240.00 650,640.00 818,880.00 843,120.00 2.97 % 868,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 9,060.00 10,940.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,187,700.00 1,320,920.00 1,546,440.00 2,380,160.00 2,294,520
รวมงบบุคลากร 1,187,700.00 1,320,920.00 1,546,440.00 2,380,160.00 2,294,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 4,200.00 4,200.00 4,200.00 42,200.00 34,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 40,110.00 2,520.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 24,400.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,000.00 0.00 9,480.00 50,000.00 20 % 60,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,800.00 0.00 800.00 0.00 0 % 0

โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 0.00 83,154.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม 0.00 0.00 0.00 163,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 0.00 0.00 23,130.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฐานและ
การทําก้อนเชื้อเห็ด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

90,325.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว 43,200.00 43,200.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัย "ผัก
สวนครัว รั้วกินได้"

0.00 28,885.00 0.00 37,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมและฝึกอบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร

0.00 89,115.00 48,327.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพการ
เลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลละหาร

29,225.00 39,915.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 5,900.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 214,660.00 292,689.00 106,137.00 450,000.00 620,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,660.00 21,930.00 14,610.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 10,470.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุการเกษตร 28,200.00 51,050.00 35,560.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,540.00 24,980.00 29,680.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 72,400.00 97,960.00 90,320.00 180,000.00 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0.00 0.00 502.40 5,000.00 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 861.67 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 1,364.07 10,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 291,260.00 394,849.00 202,021.07 682,200.00 824,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเก้าอี้สํานักงาน 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโต๊ะทํางาน 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0.00 0.00 0.00 36,400.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 14,950.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0.00 14,950.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 0.00 20,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000.00 82,300.00 0.00 941,400.00 0
รวมงบลงทุน 19,000.00 82,300.00 0.00 941,400.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,497,960.00 1,798,069.00 1,748,461.07 4,003,760.00 3,118,720
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ และวันสําคัญตางๆ

185,220.00 73,055.60 90,913.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

0.00 0.00 42,900.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
"กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น"

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
"กิจกรรมสํารวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น"

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

42,465.00 55,745.00 39,350.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 227,685.00 128,800.60 173,163.00 210,000.00 230,000
รวมงบดําเนินงาน 227,685.00 128,800.60 173,163.00 210,000.00 230,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 227,685.00 128,800.60 173,163.00 210,000.00 230,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,725,645.00 1,926,869.60 1,921,624.07 4,213,760.00 3,348,720

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 882,178.00 825,814.00 1,025,027.00 1,108,000.00 4.69 % 1,160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 39,800.00 57,100.00 -29.42 % 40,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,806,700.00 15,576,400.00 17,073,400.00 19,000,000.00 10.53 % 21,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,540,800.00 3,966,400.00 4,164,000.00 4,800,000.00 16.67 % 5,600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 31,000.00 43,500.00 42,000.00 90,000.00 -27.78 % 65,000

สํารองจาย 1,646,356.00 7,414,828.87 38,076.90 7,000,000.00 -28.57 % 5,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายตามข้อผูกพัน 471,442.50 479,542.50 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 491,917.50 500,000.00 4 % 520,000

เงินชวยพิเศษ 27,000.00 38,370.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,337,775.00 1,465,385.00 1,700,784.60 1,880,762.00 -5.84 % 1,770,972

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0 % 5,040

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 345,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมงบกลาง 21,748,291.50 29,815,280.37 24,580,046.00 34,470,902.00 35,561,712
รวมงบกลาง 21,748,291.50 29,815,280.37 24,580,046.00 34,470,902.00 35,561,712
รวมงบกลาง 21,748,291.50 29,815,280.37 24,580,046.00 34,470,902.00 35,561,712

รวมแผนงานงบกลาง 21,748,291.50 29,815,280.37 24,580,046.00 34,470,902.00 35,561,712
รวมทุกแผนงาน 101,093,153.74 107,638,300.59 97,765,920.42 231,741,102.00 204,228,862
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลละหาร

อําเภอ บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 204,228,862 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 23,476,420 บาท

งบบุคลากร รวม 12,449,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,532,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 22,080 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 12,140 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน    
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 2,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
(2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,880,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต. ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 12,140 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,930 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 16 อัตรา อัตราละ 7,920 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน 
(4) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,920 บาท จํานวน 12 เดือน  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,916,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,574,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
(5) หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
(6) หัวหน้าฝายนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
(7) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  จํานวน 2 อัตรา
(8) นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)  จํานวน 2 อัตรา
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(9) นักประชาสัมพันธ (ปก.)  จํานวน 1 อัตรา
(10) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.)  จํานวน 1 อัตรา
(11) นิติกร (ปก./ชก.)  จํานวน 2 อัตรา
(12) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จํานวน 4 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน
ของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4
 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
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บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)     
 9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6 ) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 157,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ ได้แก คาตอบแทนพิเศษ คาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
**เงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
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บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
 5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก
จายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ)
**เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
**เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล ได้
แก พ.ค.ศ., พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542    
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 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ 22
 พฤศจิกายน 2544
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก
.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 229,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
(5) หัวหน้าฝายนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
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ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
 7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,815,200 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
  (3) ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา 
  (4) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 3 อัตรา 
  (5) ผู้ชวยนายชางเครื่องกล  จํานวน 1 อัตรา 
  (6) พนักงานขับรถยนต  จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา 
  (2) แมบ้าน  จํานวน 1 อัตรา
  (3) คนสวน  จํานวน 1 อัตรา
  (4) ยาม  จํานวน 2 อัตรา
  (5) คนงาน  จํานวน 3 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 139,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา 
  (2) พนักงานขับรถยนต  จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา 
  (2) แมบ้าน  จํานวน 1 อัตรา
  (3) คนสวน  จํานวน 1 อัตรา
  (4) ยาม  จํานวน 2 อัตรา
  (5) คนงาน  จํานวน 3 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)

งบดําเนินงาน รวม 9,672,300 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 2,862,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ดังนี้ 
**(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

**(2) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
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ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

**(3) คาตอบแทนหรือเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ เชน คณะ
กรรมการสอบแขงขัน, คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว
 1441 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

**(4) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ ตามหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่
อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 82,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น และ
พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 3,970,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น) ได้แก
    - คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ดังนี้
      (1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
      (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      (3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้น
      (4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
      (5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
      (6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
      (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ได้แก
    - คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
    - คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
3) หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ ที่
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สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ การ
รณรงค การให้ข้อมูลขาวสารในการเลือกตั้ง ฯลฯ คาใช้จายที่เกิด
ขึ้นในโครงการ ได้แก คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการในการดําเนินการเลือกตั้ง คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาเชาเต็นท คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการเลือกตั้ง และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการเลือกตั้ง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายใน
พิธีการทางศาสนา คาภัตตาหาร คาเครื่องไทยธรรม คาดอกไม้
ประดับตกแตง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ พระบรมฉายาลักษณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 208
 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายใน
พิธีการทางศาสนา คาภัตตาหาร คาเครื่องไทยธรรม คาดอกไม้
ประดับตกแตง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ พระบรมฉายาลักษณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 208
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีหรือพระราชพิธี หรือวัน
สําคัญตางๆ ของชาติ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้
จายในพิธีการทางศาสนา คาภัตตาหาร คาเครื่องไทยธรรม คา
ดอกไม้ประดับตกแตง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ พระบรมฉายา
ลักษณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาเชา
เครื่องขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 209
 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลละ
หาร คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม คาป้ายไวนิล คาจัดทําเอกสาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2563) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น โดยจัด
ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ในการพัฒนาองคความรู้ให้
แก ข้าราชการและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทีมงานและความ
สามัคคีของบุคลากรท้องถิ่น การอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ขาวสาร ,การบริหารจัดการที่ดี หลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอ
เพียง จัดกิจกรรมประชาคมอาเซียนและนวัตกรรม ฯลฯ คาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คา
ป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 4
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โครงการอนุรักษพลังงานและสงเสริมพลังงานทดแทน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสงเสริมความรู้
ในการอนุรักษพลังงานและสงเสริมพลังงานทดแทน ให้แก
ประชาชนในตําบลละหาร และศึกษาดูงานนอกสถานที่ คาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คา
ป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 128
 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลละหาร และเครือขาย
ภาคประชาชน คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายใน
พิธีเปิด-ปิดการอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่
ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 6
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โครงการออกหนวยบริการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการออกหนวยบริการ อบต.เคลื่อนที่ ตามหมู
บ้าน/ชุมชนตางๆ ในเขตพื้นที่ตําบลละหาร คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาป้ายไวนิล คาเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
และนิทรรศการเผยแพรให้ความรู้ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาเชาโต๊ะ-เก้าอี้ คาเชาเต็นท คาเชา
เครื่องขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 158
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
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เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทาไม้  ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนซ ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง/อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
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- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,550,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกืดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,354,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,354,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

กระดานฟลิปชารท จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดานฟลิปชารท จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- กระดานฟลิปชารทพร้อมไวทบอรดในตัว
- ขาตั้งอลูมิเนียมปรับสูงต่ําได้ตามต้องการ
- ยืดขาสูงได้เต็มที่ 170 ซม.
- มีรางสําหรับวางแปรง
- ขนาดไมต่ํากวา 55 x 80 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาเก้าอี้บุนวม จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม สําหรับห้องประชุม จํานวน 200
 ตัว ราคาตัวละ 1,100 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- เก้าอี้ทรงราชา ขาคาดเอ ชุปโครเมียม
- ขาเก้าอี้ทําจากเหล็กกลอง ขนาดไมน้อยกวา 3/4 นิ้วx3/4
 นิ้ว หนา 1 ม.ม. ชุบโครเมียม ปลายขามียางรองกันกระแทก
- ขนาดไมน้อยกวา : กว้าง 45 x ลึก 55 x สูง 95 ซม.
- หุ้มหนัง PVC อยางดี
- โครงเก้าอี้เหล็กทําสีระเบิด ไมเป็นสนิม
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาเครื่องโทรศัพท จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทไร้สาย จํานวน 10
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,300 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
- ขยายเครื่องไร้สายได้สูงสุด 6 เครื่อง
- หน้าจอ LCD 
- รองรับบริการ Coller ID
- ปุม Speaker Phone
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 40/337



คาชุดรับแขก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก แบบโซฟา พร้อมโต๊ะ
กลาง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้
- โซฟา ขนาด 3ที่นั่ง 1ตัว
- โซฟา ขนาด 1ที่นั่ง 2ตัว
- โต๊ะกลาง พร้อมกระจก 1ชุด
- ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ําหุ้มด้วยหนังแท้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 41/337



เครื่องถายเอกสาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 300,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- ความเร็ว 40 แผนตอนาที
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
- เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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โต๊ะสัมมนา จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสัมมนา สําหรับห้อง
ห้องอบรม จํานวน 60 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไมน้อยกวา 45.5 x 182.5 x 74.5 ซม.
- หน้าโต๊ะผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ (HDPE) สามารถรับ
แรงกระแทกได้ดี
- โครงสร้างและขาโต๊ะประกอบขึ้นจากเหล็กกล้า แข้งแรง และ
สามารถรับน้ําหนักได้ดี
- โครงสร้างและขาโต๊ะทําสีพิเศษ พร้อมพนกันสนิม
- ผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001, ISO9002
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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โต๊ะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา สําหรับห้องอบรม จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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บอรดเสียบอักษร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดเสียบอักษร สําหรับห้อง
ประชุม จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้
- บอรดติดประกาศกํามะหยี่ แบบเสียบอักษร
- หน้าบอรดบุกํามะหยี่อยางดี
- โครงสเตนเลส แข็งแรง สวยงาม
- ขนาดไมต่ํากวา 65 x 80 x 150 ซม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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พัดลมไอเย็น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- ขนาดตัวเครื่องไมต่ํากวา 90 x 62 x 130 ซม.
- ครอบคลุมพื้นที่ 50-80 ตรม.
- ลดอุณหภูมิได้ 5-15 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลาการทํางานได้
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มีระบบฆาเชื้อโรคในอากาศ
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- เป็นผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความ
ปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐาน
สากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมประจําอาคารใหม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงและอุปกรณประกอบครบ
ชุด พร้อมติดตั้ง สําหรับห้องประชุมประจําอาคารใหม (ชั้น 3
) จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- Power Amp เครื่องขยายเสียง
- Mixer มิกเซอร
- MIC
- DVD
- Rack
- ชุดลําโพง
- ขาไมค, คอไมค, สายสัญญาณ, สายลําโพง, วัสดุ, อุปกรณตาง ๆ
- คาแรงติดตั้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 82,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 50 นิ้ว สําหรับติดตั้งในห้องอบรม จํานวน 4
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,600 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดัง
นี้
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่ว
ไป (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําไป
จัดทําแผนพัฒนาหมูบ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนา
อื่นๆ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาป้ายไวนิล คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 198
 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นําหมู
บ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นําหมูบ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แกบุคลากรในองคกร
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการในองคกรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหมู
บ้าน คณะกรรมการประชาคม กํานัน ผู้ใหญบ้าน สมาชิกสภา ผู้
นําชุมชน ผู้แทนประชาคมในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ คาใช้
จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 199
 ลําดับที่ 2
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะของ อบต.ละหาร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งานบริหารงานคลัง รวม 8,743,840 บาท
งบบุคลากร รวม 6,960,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,960,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,957,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                            จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายการเงิน                              จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได้       จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.ชก.)         จํานวน 2 อัตรา
(6) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)              จํานวน 1 อัตรา
(7) นักวิชาการพัสดุ  (ปก.ชก)                   จํานวน 1 อัตรา
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(8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  จํานวน 2 อัตรา
(9) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)       จํานวน 1 อัตรา
(10) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                   จํานวน 3 อัตรา
(11) นายชางสํารวจ (ปง./ชง.)                    จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  3) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น ลว. 25 มิ.ย. 44
  4) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉ.9) ลว. 20 พ.ย. 58 
  5) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล (ฉ.2) พ.ศ. 2558 ลว. 4 ก.ย. 58
  6) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 28 ม.ค. 59                 
  7) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว
. 11 ธ.ค. 45 
  8) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 8
 ธ.ค. 58   
  9) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 3 มี.ค. 59
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลว. 9 ก.พ. 59

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่
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มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ ได้แก คาตอบแทนพิเศษ คาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                           จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
**เงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก
จายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ)
**เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
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สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2558
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
**เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล ได้
แก พ.ค.ศ., พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ 22
 พฤศจิกายน 2544

เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายการเงิน                             จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได้      จํานวน 1 อัตรา
(4) หัวหน้าฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,716,360 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป               จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้        จํานวน 1 อัตรา 
  (3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 2 อัตรา 
  (4) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จํานวน 2 อัตรา 
  (5) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ                   จํานวน 1 อัตรา 
  (6) ผู้ชวยนายชางสํารวจ                       จํานวน 1 อัตรา
  (7) พนักงานขับรถยนต                        จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 74,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จํานวน 2 อัตรา
  (3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ                   จํานวน 1 อัตรา
  (4) ผู้ชวยนายชางสํารวจ                      จํานวน 1 อัตรา
  (5) พนักงานขับรถยนต                       จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 1,699,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 289,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ตามหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 155,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 890,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 61/337



ปกครองสวนท้องถิ่น) ได้แก
    - คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ดังนี้
      (1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
      (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      (3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้น
      (4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
      (5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
      (6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
      (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ได้แก
    - คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
    - คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
3) หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ ที่
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สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน(แผนที่แมบท) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ทําให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครอง 
- การสร้างชั้นข้อมูลแนวเขตปกครอง
- การสร้างชั้นข้อมูลเขต Zone
- การสร้างชั้นข้อมูลเขตยอย Block
- การกําหนดรายละเอียดในชั้นข้อมูลที่ดิน Lot เชื่อมกับแบบ
สํารวจข้อมูลที่ดิน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 7
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมายและมีรายได้เพิ่มขึ้น คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกผู้ประกอบ
การและประชาชน คาจัดทําเอกสาร แผนพับประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
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ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 69/337



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง/อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
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- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง (งบประมาณกองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 72/337



 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 83,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพเช็คสมุดเงินฝาก จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็คสมุดเงินฝาก จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดัง
นี้
-ไมต่ํากวา 24 หัวพิมพ
-มีความแมนยําในการพิมพสูง
-มีระบบSensor ตรวจจับขอบกระดาษ
-ระบบการพิมพ : หัวพิมพสามารถปรับระดับความ หนา/บาง 
-ความเร็วในการพิมพ : มีความเร็วในการพิมพไมน้อยกวา 580
 ตัวอักษร/วินาที
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
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กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,226,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,500,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,500,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 771,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)  จํานวน 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน
ของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4
 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)     
 9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
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 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6 ) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,636,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตรา 
  (2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)  จํานวน 3
 อัตรา 
  (3) พนักงานดับเพลิง  จํานวน 4 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานวิทยุ  จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน 3 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 92,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)  จํานวน 3
 อัตรา 
  (2) พนักงานดับเพลิง  จํานวน 4 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานวิทยุ  จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน 3 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 2,726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) กรณีมีการสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ได้รับคา
ใช้จายในอัตราตอคนตอวัน ดังนี้
 (1) กรณีปฏิบัติหน้าที่ไมเกิน 4 ชั่วโมง ให้ได้รับคาใช้จาย จํานวน 
100 บาท
 (2) กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 8 ชั่วโมง ให้ได้รับ
คาใช้จาย จํานวน 200 บาท
 (3) กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับคาใช้
จาย จํานวน 300 บาท
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 1,810,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแกพนักงานและประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟแกพนักงานและประชาชน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คาใช้
จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 2
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โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย ภัย
ทางถนนและภัยแล้ง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัยแล้ง ให้แก
พนักงานดับเพลิงและพนักงานสวนตําบล ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยตั้งจุดตรวจและรณรงคสร้างจิตสํานึกเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเชาโต๊ะ-เก้าอี้ คาเชาเต็นท คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ
. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 8
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) และศึกษาดูงาน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน คา
ใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คา
วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพสมาชิก อปพร. คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คา
ใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ยานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 7
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โครงการสงเคราะหประชาชนในพื้นที่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  4) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธี
การปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 1/2563) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ํา
และวาตภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการให้ความรู้
ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ําและวาตภัย ให้แกประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้
จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแกเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการใช้ถังดับ
เพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คาป้ายไว
นิล คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมการใช้อุปกรณกู้ชีพให้แกเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ อปพร.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการใช้อุปกรณ
กู้ชีพให้แกเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อป
พร. ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คาป้ายไว
นิล คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 95/337



เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 96/337



ค่าวัสดุ รวม 830,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
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ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
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ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตง
กายชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (งบประมาณสํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,121,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,567,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,567,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,656,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 1

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:00 หน้า : 103/337



 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา    จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)      จํานวน 2 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)    จํานวน 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  3) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น ลว. 25 มิ.ย. 44
  4) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉ.9) ลว. 20 พ.ย. 58 
  5) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล (ฉ.2) พ.ศ. 2558 ลว. 4 ก.ย. 58
  6) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 28 ม.ค. 59                 
  7) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว
. 11 ธ.ค. 45 
  8) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 8
 ธ.ค. 58   
  9) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 3 มี.ค. 59
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลว. 9 ก.พ. 59
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลว. 9 ก.พ. 59
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ ได้แก คาตอบแทนพิเศษ คาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) เจ้าพนักงานธุรการ            จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
**เงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
 5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก
จายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ)
**เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
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มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
**เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล ได้
แก พ.ค.ศ., พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ 22
 พฤศจิกายน 2544
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั
บการกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก
.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา      จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 107/337



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 808,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา      จํานวน 1 อัตรา
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 3 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต           จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 3 อัตรา 
  (2) พนักงานขับรถยนต           จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ตามหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น) ได้แก
    - คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ดังนี้
      (1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
      (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      (3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้น
      (4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
      (5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
      (6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
      (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ได้แก
    - คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
    - คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
3) หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ ที่
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สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
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ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง/อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
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- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 26,266,710 บาท
งบบุคลากร รวม 8,670,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,670,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,551,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานครู จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ครู (คศ.1, คศ.2)   จํานวน 12 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
  4) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประ
จําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 125/337



ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 
  7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
  8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
  10) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 
  11) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ ว 8 ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แกข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตําแหนงที่มีวิทยฐานะชํานาญการ ได้แก ครูชํานาญ
การ และตําแหนงอื่นๆ 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2542
  3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
  4) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประ
จําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 
  6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 
  7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 
  8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 
  9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
  10) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 
  11) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ ว 8 ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,799,160 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
(1) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 9 อัตรา
(2) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
(1) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  5  อัตรา
(2) ยาม จํานวน 7 อัตรา
(3) แมบ้าน  จํานวน 7 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกอง
การศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี 
 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3
)   ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค. 57)
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี 
 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 277,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
  (1) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)               จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
  (1) ผู้ดูแลเด็ก                               จํานวน 5 อัตรา
  (2) ยาม                                       จํานวน 7 อัตรา
  (3) แมบ้าน                                   จํานวน 7 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกอง
การศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 129/337



งบดําเนินงาน รวม 8,506,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,100 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 77,100 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 130/337



ค่าใช้สอย รวม 3,805,550 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ คาของที่
ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการจัด
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 193
 ลําดับที่ 1
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงหลัก
การ ปรัชญา นโยบายการจัดการศึกษาตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
งานตางๆ องศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุในการจัดกิจกรรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก คาใช้จายที่
เกิดขึ้นในโครงการ ได้แกคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คา
ตอบแทน วิทยากร คาของที่ระลึก คาประกาศนียบัตร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการจัดกิจกรรม คา
พาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ   
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 205
 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,525,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
**(1) คาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลละหาร จํานวน 7 แหง (เงินอุดหนุน
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สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 339 คน เป็น
เงิน 1,661,100  บาท
      *หมายเหตุ วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
  4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

**(2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลละหาร จํานวน 7 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคน
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ละ 1,700 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน 339 คน เป็น
เงิน 576,300 บาท
      *หมายเหตุ วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑและวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

**(3) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลละหาร จํานวน 7
 แหง ดังนี้
      1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 255
 คน เป็นเงิน 51,000 บาท
      2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200
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 บาท/ปี จํานวน 255 คน เป็นเงิน 51,000 บาท
      3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300
 บาท/ปี จํานวน 255 คน  เป็นเงิน 76,500  บาท
      4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 255 คน เป็นเงิน 109,650 บาท
       * วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
  4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 205
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 4,390,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 137/337



วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
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ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,660,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ดังนี้
  1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 จํานวน 4 โรงเรียน จํานวนเด็กนักเรียน 1,460 คน ในอัตราคน
ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน โดยได้รับการจัดสรรจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น และ อบต. ตั้งสมทบให้ 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ละหาร จํานวน 7 แหง จํานวนเด็กนักเรียน 339 คน ในอัตราคน
ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน โดยได้รับการจัดสรรจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น และ อบต. ตั้งสมทบให้ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการ
ศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกอง
การศึกษาฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 6

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประกอบ
ด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน
การสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยึดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะ
ยูโด ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่อง
มือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดนตรี ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง (เชน กลอง
สองหน้า รําวง กลองยาว กลองแซมบ้า) ลูกซัด ปารา
ภัส ขลุย ขิม ซอ และยางสนซอ จะเข้ และอุปกรณ (เชน ไม้
ดีด, สาย, นมจะเข้) โทน โหมง ปี่มอญ อูคูเลเล ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 148/337



ค่าสาธารณูปโภค รวม 234,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 3,250,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมูที่ 7 จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติ
ธรรม โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด
พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร ตอเติมหลังคาโครงเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง และขนาดกว้าง 0.80
 เมตร ยาว 4.20 เมตร ติดตั้งรั้วแสตน สูง 1.50 เมตร ยาว 30.00
 เมตร พร้อมประตู ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด สถานที่ดําเนินการ: ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมูที่ 7
 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 50/2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7
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โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมูที่ 
3

จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนก
ประสงค ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่ไมน้อย
กวา 160.00 ตารางเมตร พร้อมรั้วแสตนเลส สูง 1.50
 เมตร ยาว 26.00 เมตร (ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) สถานที่ดําเนินการ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ
ลอย หมูที่ 3 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละ
หาร ที่ 48/2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 5
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โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมูที่ 6 จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮ
ยิดดีน โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด
พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร ติดตั้งรั้วแสตน สูง 1.50
 เมตร ยาว 43.00 เมตร พร้อมประตู ปูพื้นกระเบื้อง
เคลือบ ขนาด 12" x 12" กันลื่น 147.00 ตารางเมตร กอสร้างเสา
ธงฐานขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 6.00
 เมตร (ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด) สถานที่
ดําเนินการ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมูที่ 6 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 49/2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 6
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โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว หมูที่ 8 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุเหราเขียว โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด
พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร และทาสีโครงหลังคาเหล็กด้าน
หน้า พื้นที่ไมน้อยกวา 200.00 ตารางเมตร เสริมความสูงรั้งเหล็ก
ด้านหน้า 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหรา
เขียว หมูที่ 8 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละ
หาร ที่ 51/2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงและตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป หมูที่ 9 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสง
ประทีป โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด
พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร และทาสีโครงหลังคาเหล็กด้าน
หน้า พื้นที่ไมน้อยกวา 200.00 ตารางเมตร ทาสีห้อง
น้ํา พื้นที่ 50.00 ตารางเมตร ทาสีพร้อมปรับปรุงรั้วรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ความยาว 84.80 เมตร ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ
ขนาด 12" x 12" กันลื่น 48.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แสงประทีป หมูที่ 9 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละ
หาร ที่ 52/2563
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 5,840,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 5,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 5,840,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ระดับ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ จํานวน 4
 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 1,460 คน อัตรามื้อละ 20
 บาท/คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 5,840,000 บาท  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา/งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
  5) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 5
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงคเพื่อตอต้านและป้องกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาอบรมการรณรงคเพื่อตอ
ต้านและป้องกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E.) คาใช้จายที่
เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คา
ตอบแทนวิทยากร คาประกาศนียบัตร คาอาหารวาง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 16

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ คาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาของขวัญ
สําหรับการแสดงและเด็กทุกคนที่เข้ารวมกิจกรรม คาของที่
ระลึก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชา
เต็นท และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 14
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 11,926,520 บาท

งบบุคลากร รวม 10,244,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,244,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,486,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.)           จํานวน 3 อัตรา
(3) นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.)          จํานวน 1 อัตรา
(4) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)   จํานวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)   จํานวน 2 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ชง.)          จํานวน 1 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)              จํานวน 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  3) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น ลว. 25 มิ.ย. 44
  4) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉ.9) ลว. 20 พ.ย. 58 
  5) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล (ฉ.2) พ.ศ. 2558 ลว. 4 ก.ย. 58
  6) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 28 ม.ค. 59                 
  7) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว
. 11 ธ.ค. 45 
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  8) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 8
 ธ.ค. 58   
  9) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 3 มี.ค. 59
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลว. 9 ก.พ. 59   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ ได้แก คาตอบแทนพิเศษ คาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.)   จํานวน 3 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
**เงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
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 5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก
จายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ)
**เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
**เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล ได้
แก พ.ค.ศ., พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ 22
 พฤศจิกายน 2544   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา
(2) พยาบาลวิชาชีพ (ชก.)   จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
 7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,945,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป               จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ                จํานวน 3 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต                       จํานวน 1 อัตรา 
  (4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จํานวน 7
 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต                       จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน                                      จํานวน 15 อัตรา
  (3) คนงานประจํารถขยะ                      จํานวน 21 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 599,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป               จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ                จํานวน 3 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต                       จํานวน 1 อัตรา 
  (4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จํานวน 7
 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต                       จํานวน 2 อัตรา 
  (2) คนงาน                                      จํานวน 15 อัตรา
  (3) คนงานประจํารถขยะ                      จํานวน 21 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 1,664,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 564,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ดังนี้
(1) เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินรางวัล เงินทําขวัญฝา
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุข)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
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เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง/อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
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- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารอเนกประสงคหลังหมูบ้านนคร
ทองปารควิว หมู 9 ตําบลละหาร เพื่อใช้เป็นศูนยพัฒนาผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม องคการบริหารสวนตําบลละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารอเนกประสงคหลังหมูบ้าน
นครทองปารควิว หมู 9 ตําบลละหาร เพื่อใช้เป็นศูนยพัฒนาผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวนตําบลละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 17,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ําหุ้มหนัง PVC
  - ที่วางแขนผลิตจาก PVC ขึ้นรูป
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู
  - รองรับน้ําหนักได้ไมต่ํากวา 80 กก.
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอบุบวม ขาเหล็ก จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอบุบวม ขา
เหล็ก จํานวน 5 ตัว ราคาเครื่องละ 600 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้
1. พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ํา หุ้มหนังสังเคราะห PVC Leather 
ไมเกิดรอยยับ ทําความสะอาดงาย
2. ขาและโครงพนักเหล็กชุบโครเมียม (หนา 1 มม.) แข็งแรง
3. รองขาด้วยพลาสติกแข็ง กันลื่นและป้องกันรอยขีดขวนบนพื้น
ผิว
4. เหมาะสําหรับใช้งานอเนกประสงค 
5. ออกแบบให้สามารถวางซ้อนเก็บแนวตั้งได้ โดยมีจุกพลาสติกที่
โครงขาและพนักรองรับเก้าอี้ที่ซ้อน (เฉพาะในรุนเดียวกัน) ชวย
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
6. รองรับน้ําหนักไมน้อยกวา 80 กก.
7. ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 45 x 40 x 90 ซม./ตัว
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีรายการตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะ (Top) ยาง พร้อมกระจกปูโต๊ะ
  - ปิดขอบ PVC กันกระแทก
  - มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พร้อมที่พักเท้า
  - ขนาดไมน้อยกวา 121.9 x 66 x 75 ซม.
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1. สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
3. สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
4. สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts และ 18 Volts ได้เป็นอยางน้อย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานโรงพยาบาล รวม 782,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 775,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กิจกรรมสงเสริมการ
บําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แกผู้ผานการบําบัดฟื้นฟู

จํานวน 625,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังนี้ 1) กิจกรรม : สงเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด 2) กิจกรรม : สงเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้
แกผู้ผานการบําบัดฟื้นฟู คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คา
ใช้จายในพิธีเปิดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 174
 ลําดับที่ 12
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประกอบ
ด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล (งบ
ประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เ
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตง
กายชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล (งบ
ประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1. ระบบ Intellisense เป็นระบบอัตโนมัติ ปรับระดับความดันลม
ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
2. สัญลักษณแสดงเมื่อพันผ้าพันแขนอยางถูกต้อง
3. สัญลักษณแสดงเมื่อมีความดันโลหิตสูงเกินคา
มาตรฐาน 135/85 มม.ปรอท
4. สัญลักษณแสดงเมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน ควรทํา
การวัดใหมอีกครั้ง
5. แสดงผลการวัดครั้งลาสุดที่วัดได้ (มี memory)
6. ผ้าพันแขนขนาด 22-32 cm
7. รับประกันสินค้า 5 ปี (ตัวเครื่อง)
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีรายการตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล (งบ
ประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 3
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เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัด
ออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว หน้าจอ OLED จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1. ใช้สําหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด (SpO2) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) โดย
หนีบวัดที่บริเวณปลายนิ้วมือ
2. การแสดงผลของคาออกซิเจน : 70 ~ 100%, ความแมน
ยํา +-2%
3. สามารถจับสัญญาณชีพจรได้ในชวง 25-250 ครั้ง/นาที
4. เหมาะสําหรับใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาล สามารถใช้ได้
ทั้งผู้ใหญและเด็ก
5. ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน AAA 1.5V (2 ก้อน)
6. ใช้งานงาย ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สะดวกพกพา
7. มีสัญลักษณเตือนแบตเตอรี่ออนที่หน้าจอ
8. เครื่องจะดับเองอัตโนมัติ หากไมมีสัญญาณ
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีรายการตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล (งบ
ประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 4
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ชุดเครื่องชวยหายใจ แบบมือบีบ AmbuBag จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องชวยหายใจ แบบมือ
บีบ AmbuBag ของผู้ใหญ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1. ถุงลมซิลิโคน ขนาด 1,500 มล. พร้อมวาลวและข้อตอ 1 ชุด
2. หน้ากากซิลิโคน (MASK) เบอร 5 
3. ถุงสํารองออกซิเจน (Oxygen reservoir bag) ทําจาก พีวีซี
ขนาด 2,500 มล. พร้อมข้อตอวาลว 1 ชุด
4. สายออกซิเจน 1 เส้น
5. Airway จํานวน 3 ชิ้น ขนาด 80, 90 และ 100 mm 
6. กลองบรรจุ 1 ใบ
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีรายการตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานโรงพยาบาล (งบ
ประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 5
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,868,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,750,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร ป้ายประชา
สัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้
หวัดนก คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด
การฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธความรู้ คาจัดทําเอกสารแผนพับประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 26
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทําหมันแมว,สุนัขใน
พื้นที่

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และการทําหมันแมว, สุนัข ในพื้นที่ คาใช้จายที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิดการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบ
รับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คารับรองการประชุมคณะทํา
งาน คาป้ายประชาสัมพันธ คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(19)
  3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 25
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โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตําบลละหารปลอด
โรคไข้เลือดออก คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาตอบ
แทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4
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โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาตอบแทน
วิทยากร คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 194/337



โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 9 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายใน
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร
ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละ
โครงการ
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข/งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณ
สุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 183
 ลําดับที่ 22
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 1
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โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุนใหม รวม
ใจ ต้านภัยยาเสพติด คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คา
ตอบแทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19), 16(23)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
  8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คา
ตอบแทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 176
 ลําดับที่ 15
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โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 175
 ลําดับที่ 13
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางครัตน วรขัตติยราชนารี เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณในการฉีดวัคซีน คาสํารวจและขึ้นทะเบียน
สัตวเลี้ยง และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณ
สุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 24
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โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาตอบแทน
วิทยากร คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(10), 16(19)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 6
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) ปริมาณการพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,705,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,970,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,970,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,189,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม               จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน        จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝายสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี      จํานวน 1 อัตรา
(4) นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)                      จํานวน 3 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)                    จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน
ของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4
 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
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 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)     
 9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6 ) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ ได้แก คาตอบแทนพิเศษ คาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม               จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ                               จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
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สั่งการ ดังนี้
**เงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
 5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก
จายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ)
**เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่18 มิถุนายน 2558
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
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บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
**เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบลได้
แก พ.ค.ศ., พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ 
คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12
 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม             จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าฝายสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
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 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
 7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 582,180 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน      จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 
  (3) พนักงานขับรถยนต          จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน    
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 214/337



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
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เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 218/337



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง/อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:01 หน้า : 220/337



- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป  (MeMory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบ๊อกซ  (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คากระเปาเอกสาร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึก
อบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของ
ตําบลละหาร (ครอบครัวอบอุน) : กิจกรรมป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้
สูงอายุด้านทรัพยสิน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของตําบลละหาร(ครอบครัว
อบอุน):กิจกรรมป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้าน
ทรัพยสิน คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 4
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสูวัยผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
กาย บริหารใจสูวัยผู้สูงอายุ คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการจัด
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 11
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โครงการสานสัมพันธสายใยรักผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธสายใยรัก
ผู้พิการ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 13

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,072,900 บาท

งบบุคลากร รวม 7,467,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,467,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,558,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการกองชาง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายออกแบบและควบคุมอาคาร    จํานวน 1 อัตรา
(3) วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)                        จํานวน 1 อัตรา
(4) สถาปนิก (ปก./ชก.)                            จํานวน 1 อัตรา
(5) นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)              จํานวน 1 อัตรา
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(6) เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)                     จํานวน 1 อัตรา
(7) นายชางโยธา (ชง.)                            จํานวน  2 อัตรา
(8) นายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.)                 จํานวน 1 อัตรา
(9) นายชางผังเมือง (ปง./ชง.)                    จํานวน 1 อัตรา
(10) นายชางไฟฟ้า (ปง./ชง.)                      จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  3) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น ลว. 25 มิ.ย. 44
  4) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉ.9) ลว. 20 พ.ย. 58 
  5) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล (ฉ.2) พ.ศ. 2558 ลว. 4 ก.ย. 58
  6) ประกาศ ก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 28 ม.ค. 59                 
  7) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว
. 11 ธ.ค. 45 
  8) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลว. 8
 ธ.ค. 58   
  9) ประกาศ ก. อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉ.5) ลว. 3 มี.ค. 59
  10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลว. 9 ก.พ. 59

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ ได้แก คาตอบแทนพิเศษ คาครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
**เงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 4) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
 5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิก
จายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ได้รับ)
**เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
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ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5
 สิงหาคม 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
**เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล ได้
แก พ.ค.ศ., พ.ต.พ, พ.ต.ก., พ.ต.ส.
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542    
 2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ 22
 พฤศจิกายน 2544
 3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั
บการกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553
 4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก
.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองชาง                           จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,463,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนายชางโยธา           จํานวน 2 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยนายชางสํารวจ         จํานวน 1 อัตรา 
  (3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา 
  (4) พนักงานขับรถยนต          จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต          จํานวน 4 อัตรา 
  (2) คนงาน                         จํานวน 20 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 293,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนายชางสํารวจ         จํานวน 1 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) พนักงานขับรถยนต          จํานวน 4 อัตรา 
  (2) คนงาน                        จํานวน 20 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 1,605,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ตามหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมช (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 236/337



ปกครองสวนท้องถิ่น) ได้แก
    - คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ดังนี้
      (1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
      (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      (3) การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้น
      (4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
      (5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
      (6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
      (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี ได้แก
    - คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
    - คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
3) หรือคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ ที่
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สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
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ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตพแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศีตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช (เชน ใบ
มีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง/อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
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- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 52,672,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,885,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร ป้ายประชา
สัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน  (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทาไม้  ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนซ ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตง
กายชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่อง
มือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 44,787,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 44,787,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญสมชาย)  หมูที่ 7

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 เมตร สัน
เขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการกอ
สร้างที่องคการบริหารสวนตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนิน
การ : เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญสมชาย) หมู
ที่ 7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่  43/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียน
สุเหราลากค้อน (ตอจากเดิม) หมูที่ 6

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 เมตร สัน
เขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการกอ
สร้างที่องคการบริหารสวนตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนิน
การ : เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหราลากค้อน (ตอจาก
เดิม) หมูที่ 6 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละ
หาร ที่ 41/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค หน้า
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง หมูที่ 9

จํานวน 4,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร พื้นที่
รวมไมน้อยกวา 504.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายการกอ
สร้างที่องคการบริหารสวนตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนิน
การ หน้าโรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง หมูที่ 9 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร  ที่ 45/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 15 ลําดับที่ 12
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โครงการกอสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค หน้า
สุเหราเขียว หมูที่ 8

จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พื้นที่
รวมไมน้อยกวา 286.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายการกอ
สร้างที่องคการบริหารสวนตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนิน
การ : หน้าสุเหราเขียว หมูที่ 8 ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลละหาร ที่ 44/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 11
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โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอระบายน้ําและบอพัก ซอย
ประยูรหงส หมูที่ 9

จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 910.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรรวมไมน้อยกวา 5,460.00 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบาย
น้ําขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร และบอพักรางวี คสล. 2
 ข้าง ตามแบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวนตําบลละ
หารกําหนด สถานที่ดําเนินการ : ซอยประยูรหงส หมูที่ 9 ตําบล
ละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 46/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 15 ลําดับที่ 74
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมูที่ 
7

จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติก คอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.07
 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรรวมไมน้อย
กวา 1,460 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร และบอพัก คสล. ตามแบบและรายการกอสร้าง
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ : ซอยเจ๊ะ
ไบ้ หมูที่ 7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 42/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต เลียบคลองลาก
ค้อน (สะพานเจริญรัฐ-ถนนรถไฟ) หมูที่ 5

จํานวน 5,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,445.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 7,225.00 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด สถานที่ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน (สะพานเจริญ
รัฐ - ถนนรถไฟ) หมูที่ 5 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละ
หาร ที่ 39/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต เลียบคลองลาก
ค้อน (หน้าหมูบ้านพิชามญชุ) หมูที่ 5

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 479.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 2,395.00 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด สถานที่ดําเนินการ : เลียบคลองลากค้อน (หน้าหมูบ้าน
พิชามญชุ) หมูที่ 5 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลละ
หาร ที่ 40/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 263/337



โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต เลียบคลองลํารี 
(ถนนรถไฟ-บ้านโต๊ะไล) หมูที่ 1

จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 1,750.00
 ตารางเมตร ตามแบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวน
ตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนินการ 
 : เลียบคลองลํารี (ถนนรถไฟ - บ้านโต๊ะไล) หมูที่ 1 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 34/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสร้างสถานีสูบน้ํา คลองขุนนคร  หมูที่ 2 จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างสถานีสูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมประตู
ระบายน้ํา ตามแบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ : คลองขุนนคร หมูที่ 2 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 36/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 20 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างสถานีสูบน้ํา ถนนรถไฟ  หมูที่ 1 จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างสถานีสูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมประตู
ระบายน้ํา ตามแบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ : ถนนรถไฟ หมูที่ 1 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 35/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 20 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างสถานีสูบน้ํา ลํารางร้านนมแพะ หมูที่ 4 จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างสถานีสูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อมประตู
ระบายน้ํา ตามแบบและรายการกอสร้างที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ : ลํารางร้านนมแพะ หมูที่ 4
 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 38/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 12 ลําดับที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 20 ลําดับที่ 6
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โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก หมูที่ 1-9 ตําบลละหาร จํานวน 487,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก แบบโพลี
คารบอเนตพร้อมขายึด ทําจาก ABS+PC ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผาศูนยกลาง 3
 นิ้ว จํานวน 75 ชุด ตามแบบและรายการที่องคการบริหารสวน
ตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนินการ : หมูที่ 1 - 9 ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ที่ 47/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองลําโพ (บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมูที่ 
3,4 ตําบลละหาร

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ขนาดกว้าง 2.40
 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบและรายการกอสร้างที่องคการ
บริหารสวนตําบลละหารกําหนด สถานที่ดําเนินการ : สะพานข้าม
คลองลําโพ (บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมูที่ 3, 4 ตําบลละหาร อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลละหาร ที่ 37/2563 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 122
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการประปานครหลวง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาติดตั้งประปา คาวางทอประปานคร
หลวงในชุมชน ในการขยายเขตประปาในพื้นที่ตําบลละหาร รวม
ถึงคาคิดคั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธื์ของ
การประปา/คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 124-
125 ลําดับที่ 173
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อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ คาปักเสาพาด
สาย การติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า/คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ
เพิ่มกําลังไฟ การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 122-
124 ลําดับที่ 172
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 11,456,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,656,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลละหาร ให้แก อบจ.นนทบุรี 
ในการบริหารจัดการดูแลบอกําจัดขยะ 
ในอัตราที่ อบจ.นนทบุรี กําหนด จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 14
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ เชน คาจ้างเหมาไถกลบขยะ และอื่นๆ ที่จําเป็น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาตอบแทน
วิทยากร คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 12
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โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสงเสริมสถานประกอบการ
เชิงนิเวศตําบลละหาร บูรณาการรวมกับ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินงานตามโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสงเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศ
ตําบลละหาร เชน คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
  4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0627/ว 7552
 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 0503
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924
 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 140
 ลําดับที่ 18
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบล
ละหาร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบลละหาร คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย สื่อประชา
สัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คา
เชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2)
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16(18)
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143
 ลําดับที่ 22
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 3,300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ถัง
ขยะ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 279/337



ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 5 (คาจัดซื้อถังขยะ)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
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ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,700,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตง
กายชุดฝึกโขน/ละคร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับครุภัณฑเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ทางเคมี และเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคการบริหาร
สวนตําบลละหาร
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 4,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,800,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 4,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดท้าย จํานวน 2 คัน ราคาคัน
ละ 2,400,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไมน้อยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไมน้อยกวา 5,000
 กิโลกรัม
- ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมน้อย
กวา 4.50 มิลลิเมตร 
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
- ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไมน้อยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
- มีโคมไฟสัญญาวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งบประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2/2563) หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในลําคลอง
พื้นที่ตําบลละหารและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลิ่งริมคลองตาง ๆ
 ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด สถานที่ดําเนินการ : คลองลากค้อนเกา คลองลํารี คลอง
เจ๊ก คลองลากค้อนใหญ คลองแอน คลองเกาะลอย คลองเกาะ
ดอน คลองบางบัวทอง คลองขุนนคร ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ํา
เสีย (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 145
 ลําดับที่ 25
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โครงการลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูลตําบลละหาร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่ง
ปฏิกูลตามหมูบ้านจัดสรรและแหลงชุมชนที่มีทอระบายน้ํา หรือ
จายคาใช้จายในการรับบริการรถลอกทอระบายน้ําขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบรูป รายการและรายละเอียด
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด สถานที่ดําเนินการ :  หมูบ้าน
จัดสรรและชุมชนในเขตตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ํา
เสีย (งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 141
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย
(งบประมาณกองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คากระเปาเอกสาร คา
วัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 191
 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลละหาร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินงานตาม
โครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
และอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (งบ
ประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาด คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
กระเปาเอกสาร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (งบ
ประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 2
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โครงการเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเยาวชนไทยหางไกล
ยาเสพติด คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คากระเปาเอกสาร คา
วัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (งบ
ประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 192
 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว คาใช้จายที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ได้แก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
กระเปาเอกสาร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (งบ
ประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 192
 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา คาใช้จายที่เกิด
ขึ้นในโครงการ ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้
ผู้ชนะการแขงขัน เงินหรือของรางวัล คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการ
แขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 193
 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา ประกอบด้วย กีฬาสามัคคีระดับอําเภอ, กีฬา มวก.นนทบุรี
คัพ ฯลฯ คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายสําหรับผู้
ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬา, คาตอบ
แทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจ้าหน้าที่ของรัฐ, คาใช้จายในการฝึกซ้อม
กีฬา ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้
ฝึกสอนแตละประเภทกีฬา,  คาอุปกณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุด
กีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนัก
กีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 193
 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 295/337



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (งบประมาณกองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูก
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร
บอล ตาขายกีฬา (เชน ตาขายตะกร้อ) นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา (เชน เสาตาขาย
วอลเลยบอล) หวงบาสเกตบอลเหล็ก ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 297/337



งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้ออุปกรณเด็กเลนประจําหมูบ้าน/เครื่องออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณเด็กเลนประจําหมูบ้าน/เครื่องออก
กําลังกายสําหรับประชาชนและผู้สูงอายุ พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตําบล
ละหาร ตามรายการและรายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 7
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต คาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาของ
ขวัญ คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีทางศาสนา คาภัตตาหาร คา
เครื่องไทยธรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
เต็นท คาจัดตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟิตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮาตามหลัก
ศาสนาอิสลาม

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม ได้แก กิจกรรมวันตรุษอีดิ้ลฟิตริและวันตรุษอี
ดิ้ลอัฎฮา คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 212
 ลําดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดู
อีน)

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้
สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คาตอบแทน
วิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 212
 ลําดับที่ 7
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โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและสงเสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและสง
เสริมกิจกรรมละศีลอด ตามหลักศาสนาอิสลาม คาใช้จายที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 212
 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตามหลักศาสนาแกเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลละหาร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบลละหาร คา
ใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุในการจัด
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (งบประมาณกองการ
ศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 5

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,118,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,294,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,294,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,342,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
 (1) ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
 (2) หัวหน้าฝายสงเสริมการเกษตร         จํานวน 1 อัตรา
 (3) นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)            จํานวน 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
 3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
 4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน
ของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4
 กันยายน 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)
 6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
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 7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8
 ธันวาคม 2558 (อัตราแรกบรรจุ 1 ม.ค. 59)     
 9) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 3 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 (บัญชี 5
 ตั้งแต 1 เม.ย. 59)
 10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6 ) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานัก
งาน กจ. กท. ก.อบต. และอื่นๆ จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา
(2) หัวหน้าฝายสงเสริมการเกษตร         จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร(งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
  5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
  7) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 868,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร     จํานวน 1 อัตรา
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
  (1) คนงาน    จํานวน 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร(งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ ตาม
หนังสือ ประกาศ คําสั่ง สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. และ
อื่นๆ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
  (1) คนงาน    จํานวน 2 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร(งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2547 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 (อัตราแรกบรรจุ ตั้งแต 1 ม.ค
. 57) 
  4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 (อัตราเพดานขั้นสูง ตั้งแต 1 ธ.ค
. 57)
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งบดําเนินงาน รวม 824,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนงที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบ้านตามระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลทุก
ตําแหนงที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจของ อบต
. ตามความจําเป็นและเหมาะสม ได้แก คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ป้าย
ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร(งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลและคณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต
อาหารสัตว เป็นการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรในเขตตําบลละหาร คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิดโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156
 ลําดับที่ 11
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โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฐานและการทําก้อนเชื้อเห็ด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดภูฐานและการทําก้อนเชื้อเห็ด โดยจัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดภู
ฐานและการทําก้อนเชื้อเห็ดอยางงายในบริเวณบ้าน และเทคนิค
การเพาะเห็ดภูฐานในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการผลิตพืช
อาหารปลอดภัยไว้บริโภค คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิดการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 5
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โครงการรณรงคลดการเผาตอซังข้าว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคลดการเผาตอ
ซังข้าว โดยจัดทําป้ายประชาสัมพันธรณรงคสร้างความรู้ให้แก
ประชาชน คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 313/337



โครงการสงเสริมและฝึกอบรมการจัดทําปุยชีวภาพ ปุยหมักจากมูล
สัตวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและฝึกอบรม
การจัดทําปุยชีวภาพปุยหมักจากมูลสัตวและเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร โดยจัดฝึกอบรมการจัดทําปุยชีวภาพ ปุยหมักจากมูล
สัตว และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบตางๆ  เพื่อสงเสริม
การประกอบอาชีพ และสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จาย
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนอาชีพการเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยจัด
ฝึกอบรมการเลี้ยงไกพื้นเมือง การคัดเลือกสายพันธุไกพื้น
เมือง เพื่อสงเสริมอาชีพและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อเป็นแหลงอาหาร
โปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิดการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 157
 ลําดับที่ 13
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โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม โดยจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ เกษตรทฤษฎีใหมให้แกเกษตรกร  เพื่อสง
เสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิดการฝึกอบรม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 154
 ลําดับที่ 1
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สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลละหาร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานตามภารกิจของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลละหาร คาใช้จายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิดการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธความ
รู้ คาจัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคา
ใช้สอย
  กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
  **ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซอมแซมโดยองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นซื้อของเอง
  **ยกเว้น เป็นการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ และซอมแซมสิ่งกอสร้าง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณใน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างแล้วแตกรณี
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
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เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตพแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศีตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช (เชน ใบ
มีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/1/2564  15:10:02 หน้า : 323/337



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานสงเสริมการ
เกษตร (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และวันสําคัญตางๆ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาใช้จายที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ได้แก คาใช้จายในพิธีเปิด คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพันธุ
ไม้ คาป้ายประชาสัมพันธุ คาพันธุปลาสําหรับปลอยในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม้ (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147
 ลําดับที่ 2
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โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว  คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คาใช้
จายในพิธีเปิด คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพันธุไม้ คาป้ายประชา
สัมพันธุ  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน  สวนหยอม  สวนสาธารณะ บริเวณ
พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ราชการในพื้นที่ตําบลละหาร เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม้ (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147
 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรท้องถิ่น"

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ""กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรท้อง
ถิ่น"" คาใช้จายที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้แก คารับรองการจัด
ประชุมคณะทํางาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการเกษตร/งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม้ (งบประมาณกองสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147
 ลําดับที่ 4
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 35,561,712 บาท

งบกลาง รวม 35,561,712 บาท
งบกลาง รวม 35,561,712 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร และผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง จํานวน 1,160,000 บาท 
 - ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบ
กลาง/งานงบกลาง (งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  2) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ
.ศ. 2555 ลว. 5 ม.ค. 55
  4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว
.10 ก.ค. 57
  5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ลว. 1 ก.ย. 57 
  6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลว. 10 ก.ค. 57 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 40,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แกพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร และผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง จํานวน 40,300 บาท 
 - ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปี
ขึ้นไป ในเขตตําบลละหาร จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบ
กลาง/งานงบกลาง (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตําบลละ
หาร จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบ
กลาง/งานงบกลาง (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส รายละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบ
กลาง/งานงบกลาง (งบประมาณกองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 5

สํารองจาย จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
  7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
  8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
  9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810. 5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
  10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
  11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
  12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
  13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
  14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 1

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 520,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณกองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  3) หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช ว
.3878 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งจํานวนประชากร
และวงเงินจัดสรรสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ปีงบประมาณ 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 2
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลถึงแกความตายใน
ระหวางรับราชการ  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
  4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยเหลือ กรณีพนักงานสวน
ตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยเหลือ กรณี
พนักงานสวนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก
ความตาย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
  6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 60 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,770,972 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2548 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยก
เว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหนวย
การบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
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เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 จํานวน 1 ราย  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2522
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558
  6) หนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 1410
 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 เรื่อง สงทะเบียนผู้รับ
บํานาญ (ครู) และทะเบียนผู้รับเงิน ช.ค.บ. เพื่อตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2539

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 345,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 จํานวน 1 ราย  
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง (งบ
ประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ ที่มีสิทธิเบิก
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ จํานวน 1 ราย
- ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง 
(งบประมาณสํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

25,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 345,400

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

520,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 65,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,770,972

สํารองจ่าย 5,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,600,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

5,040

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:10:24 หน้า : 1/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

25,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 345,400

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

520,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 65,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,770,972

สํารองจ่าย 5,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,600,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

5,040
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 868,200 3,463,440 582,180 5,945,520 5,607,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 71,000 103,200 12,780

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 293,280 24,000 599,940 306,720

เงินเดือนพนักงาน 1,342,320 3,558,780 2,189,760 3,486,360 5,208,480

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 85,200 103,200 109,200 60,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 30,000 15,000 42,400 86,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 150,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000 50,000 120,000 72,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 30,000 30,000 300,000 5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 650,000 50,000 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

48,000 48,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,880,520 1,880,520

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,636,800 4,531,560 22,635,180

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 249,060 503,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

92,400 214,860 1,555,200

เงินเดือนพนักงาน 771,300 11,531,340 28,088,340

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 350,400 768,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 156,300 334,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 2,530,000 3,080,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 425,400 723,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 425,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 350,000 1,370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ากําจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาร

2,000,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 50,000 150,000 100,000 300,000

โครงการการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม

50,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 500,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้หวัดนก

50,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และการ
ทําหมันแมว,สุนัขใน
พื้นที่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ากําจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลละหาร

2,000,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000 125,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

1,000,000 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 330,000 1,000,000

โครงการการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคม

50,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 500,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้หวัดนก

50,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และการ
ทําหมันแมว,สุนัขใน
พื้นที่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

300,000

โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อต่อ
ต้านและป้องกันยาเสพ
ติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

150,000

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
และวันสําคัญต่างๆ

100,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทร รามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดช ส
ยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

300,000

โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อต่อ
ต้านและป้องกันยาเสพ
ติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E)

150,000

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
และวันสําคัญต่างๆ

100,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทร รามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดช ส
ยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้า
พรรษา

70,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

350,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลฟิตริและวันตรุษอี
ดิ้ลอัฎฮาตามหลัก
ศาสนาอิสลาม

400,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดเวที
ประชาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

200,000 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเข้า
พรรษา

70,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

350,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลฟิตริและวันตรุษอี
ดิ้ลอัฎฮาตามหลัก
ศาสนาอิสลาม

400,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000 500,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

100,000

โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟแก่
พนักงานและประชาชน

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัย
ทางถนนและภัยแล้ง

โครงการตําบลละหาร
ปลอดโรคไข้เลือดออก

300,000

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

80,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กิจกรรมส่งเสริมการ
บําบัดฟนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟนฟู

625,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

100,000

โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟแก่
พนักงานและประชาชน

100,000 100,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัย
ทางถนนและภัยแล้ง

100,000 100,000

โครงการตําบลละหาร
ปลอดโรคไข้เลือดออก

300,000

โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

80,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กิจกรรมส่งเสริมการ
บําบัดฟนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัดฟนฟู

625,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว์

100,000

โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ดภูฐานและการ
ทําก้อนเชื้อเห็ด

80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดู
งาน

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนศักยภาพสมาชิก อป
พร.

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว์

100,000

โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ดภูฐานและการ
ทําก้อนเชื้อเห็ด

80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาร

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และศึกษาดู
งาน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนศักยภาพสมาชิก อป
พร.

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ของตําบลละหาร 
(ครอบครัวอบอุ่น) : 
กิจกรรมป้องกันและคุ้ม
ครองสิทธิผู้สูงอายุด้าน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพผู้
สอนศาสนาอิสลาม (ฟัร
ดูอีน)

450,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนตําบล
ละหาร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตําบลและครูผู้ดูแล
เด็ก

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ของตําบลละหาร 
(ครอบครัวอบอุ่น) : 
กิจกรรมป้องกันและคุ้ม
ครองสิทธิผู้สูงอายุด้าน
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพผู้
สอนศาสนาอิสลาม (ฟัร
ดูอีน)

450,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนตําบล
ละหาร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมสถานประกอบ
การเชิงนิเวศตําบลละ
หาร บูรณาการร่วมกับ 
โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1

100,000

โครงการเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019

150,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการพัฒนาการออก
แบบผลิตภัณฑ์และส่ง
เสริมการตลาด

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD)

100,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่
จําหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมสถานประกอบ
การเชิงนิเวศตําบลละ
หาร บูรณาการร่วมกับ 
โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1

100,000

โครงการเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019

150,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการพัฒนาการออก
แบบผลิตภัณฑ์และส่ง
เสริมการตลาด

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD)

100,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่
จําหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตําบลละหาร

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

100,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพ
ติด

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ

300,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

100,000

โครงการรณรงค์ลดการ
เผาตอซังข้าว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

500,000 500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตําบลละหาร

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

100,000 100,000

โครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

100,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพ
ติด

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ

300,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

100,000

โครงการรณรงค์ลดการ
เผาตอซังข้าว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลอกท่อระบาย
น้ําและดูดสิ่งปฏิกูล
ตําบลละหาร

500,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นที่

โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางน้ําและ
วาตภัย

โครงการส่งเสริมและฝึก
อบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

80,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพการเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลอกท่อระบาย
น้ําและดูดสิ่งปฏิกูล
ตําบลละหาร

500,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นที่

300,000 300,000

โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางน้ําและ
วาตภัย

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมและฝึก
อบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

80,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพการเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่

80,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:10:24 หน้า : 22/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี "กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น"

50,000

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและส่ง
เสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,525,550

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจสู่
วัยผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

120,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พิการ

50,000

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564  15:10:24 หน้า : 23/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี "กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น"

50,000

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและส่ง
เสริมกิจกรรมละศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,525,550

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจสู่
วัยผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

120,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พิการ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน

โครงการอบรมการใช้ถัง
ดับเพลิงและซ้อมแผน
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรมตาม
หลักศาสนาแก่เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
ตําบลละหาร

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน

300,000 300,000

โครงการอบรมการใช้ถัง
ดับเพลิงและซ้อมแผน
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่

150,000 150,000

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.

100,000 100,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

300,000 300,000

โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรมตาม
หลักศาสนาแก่เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
ตําบลละหาร

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

100,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลละหาร

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 100,000 4,300,000 100,000 200,000 750,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 130,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 600,000 50,000 100,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น

500,000 500,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน

50,000 50,000

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

100,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลละหาร

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 600,000 6,490,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000 150,000 1,270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 200,000 100,000 200,000 120,000

วัสดุสํารวจ 5,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 2,100,000 50,000 200,000 50,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,030,000 50,000 270,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,660,000

วัสดุการเกษตร 40,000 200,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 20,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 100,000 60,000 100,000 200,000

วัสดุอื่น 50,000 50,000

วัสดุการศึกษา 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 6,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 6,000 24,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 550,000 1,210,000

วัสดุสํารวจ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 50,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 250,000 2,940,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000 1,470,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

180,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,660,000

วัสดุการเกษตร 240,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 110,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 650,000 1,160,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุการศึกษา 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 234,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 100,000 156,000

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานฟลิปชาร์ท

เก้าอี้สํานักงาน 7,500

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อบุ
บวม ขาเหล็ก

3,000

ค่าเก้าอี้บุนวม

ค่าเครื่องโทรศัพท์

ค่าชุดรับแขก

เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงิน
ฝาก

โต๊ะทํางาน 6,000

โต๊ะสัมมนา

โต๊ะหมู่บูชา

บอร์ดเสียบอักษร

พัดลมไอเย็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 250,000 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานฟลิปชาร์ท 11,000 11,000

เก้าอี้สํานักงาน 7,500

เก้าอี้สําหรับผู้มาติดต่อบุ
บวม ขาเหล็ก

3,000

ค่าเก้าอี้บุนวม 220,000 220,000

ค่าเครื่องโทรศัพท์ 23,000 23,000

ค่าชุดรับแขก 25,000 25,000

เครื่องถ่ายเอกสาร 300,000 300,000

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงิน
ฝาก

40,000 40,000

โต๊ะทํางาน 6,000

โต๊ะสัมมนา 210,000 210,000

โต๊ะหมู่บูชา 7,500 7,500

บอร์ดเสียบอักษร 16,000 16,000

พัดลมไอเย็น 60,000 60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เครื่องสํารองไฟฟ้า

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อระบบเครื่อง
เสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง
ประชุมประจําอาคาร
ใหม่

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําหมู่บ้าน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

2,000,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

3,800 3,800

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 5,800

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อระบบเครื่อง
เสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง
ประชุมประจําอาคาร
ใหม่

400,000 400,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําหมู่บ้าน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผู้สูงอายุ

2,000,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 3,000

เครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว

1,500

ชุดเครื่องช่วยหายใจ 
แบบมือบีบ AmbuBag

3,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 4,800,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน (บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สมชาย)  หมู่ที่ 7

5,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 3,000

เครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว

1,500

ชุดเครื่องช่วยหายใจ 
แบบมือบีบ AmbuBag

3,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 4,800,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

82,400 82,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน (บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สมชาย)  หมู่ที่ 7

5,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หลังโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 6

5,000,000

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้า
โรงเรียนแสงประทีปรัฐ
บํารุง หมู่ที่ 9

4,700,000

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้า
สุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8

3,700,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําและบ่อพัก 
ซอยประยูรหงส์ หมู่ที่ 9

9,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ 
หมู่ที่ 7

2,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หลังโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 6

5,000,000

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้า
โรงเรียนแสงประทีปรัฐ
บํารุง หมู่ที่ 9

4,700,000

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้า
สุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8

3,700,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําและบ่อพัก 
ซอยประยูรหงส์ หมู่ที่ 9

9,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ 
หมู่ที่ 7

2,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลอง
ลากค้อน (สะพานเจริญ
รัฐ-ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5

5,900,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลอง
ลากค้อน (หน้าหมู่บ้าน
พิชามญชุ์) หมู่ที่ 5

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลองลํา
รี (ถนนรถไฟ-บ้านโต๊ะ
ไล) หมู่ที่ 1

1,900,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา คลองขุนนคร  
หมู่ที่ 2

1,300,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา ถนนรถไฟ  หมู่ที่ 
1

1,000,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา ลํารางร้านนม
แพะ หมู่ที่ 4

1,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลอง
ลากค้อน (สะพานเจริญ
รัฐ-ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5

5,900,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลอง
ลากค้อน (หน้าหมู่บ้าน
พิชามญชุ์) หมู่ที่ 5

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เลียบคลองลํา
รี (ถนนรถไฟ-บ้านโต๊ะ
ไล) หมู่ที่ 1

1,900,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา คลองขุนนคร  
หมู่ที่ 2

1,300,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา ถนนรถไฟ  หมู่ที่ 
1

1,000,000

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ํา ลํารางร้านนม
แพะ หมู่ที่ 4

1,300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งกระจก
มองโค้งบริเวณแยก หมู่
ที่ 1-9 ตําบลละหาร

487,500

โครงการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองลําโพ 
(บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมู่
ที่ 3,4 ตําบลละหาร

1,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7

420,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 
3

1,700,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ 6

480,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งกระจก
มองโค้งบริเวณแยก หมู่
ที่ 1-9 ตําบลละหาร

487,500

โครงการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองลําโพ 
(บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมู่
ที่ 3,4 ตําบลละหาร

1,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7

420,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 
3

1,700,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ 6

480,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแสงประทีป หมู่ที่ 9

350,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสถาบันการศึกษา
หรือบริษัทที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การบริการสาธารณะ
ของ อบต.ละหาร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปานคร
หลวง

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแสงประทีป หมู่ที่ 9

350,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสถาบันการศึกษา
หรือบริษัทที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การบริการสาธารณะ
ของ อบต.ละหาร

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปานคร
หลวง

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้านคร
หลวง

2,000,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

5,840,000

รวม 35,561,712 3,348,720 4,120,000 400,000 74,251,400 4,005,140 14,577,020 29,888,110
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้านคร
หลวง

2,000,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

5,840,000

รวม 5,226,500 32,850,260 204,228,862
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