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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์
อำเภอ บำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,454,659 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
7,957,920 บาท
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรำๆ ละ 20,400 บำท/เดือน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 244,800 บำท และเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำๆ ละ 11,220 บำท/
เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ ว2084
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

รวม

5,895,520 บาท

รวม

1,793,520 บาท

จำนวน

514,080 บำท
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เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรำๆ ละ 1,750 บำท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บำท และเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำ อัตรำละ 880 บำท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท
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จำนวน

42,120 บำท

จำนวน

42,120 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรำๆ ละ 1,750 บำท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บำท และเงินค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำๆ ละ 880 บำท/เดือน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
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ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรำๆ ละ 7,200 บำท/เดือน จำนวน 12 เดือน

จำนวน

86,400 บำท

จำนวน

1,108,800 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
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ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือนและค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนส่วนตำบลในสังกัดสำนักปลัด ตำม
ตำแหน่งและอัตรำที่กำหนดไว้ในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557,
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

รวม

4,102,000 บาท

จำนวน

2,400,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนส่วนตำบลในสังกัด
สำนักปลัด ที่มีสิทธิ์ได้รับตำมระเบียบรำชกำร

หน้า : 5/99

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

252,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน
ลงวันที่ 22 เมษำยน 2547 และหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2548 เรื่องแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน (กำรกำหนดให้
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง)
4) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
(ฉบับที2่ )
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินประจำตำแหน่ง
1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนตำบล ซึง่ ดำรง
ตำแหน่งบริหำรในสำนักปลัด ได้แก่ ปลัด อบต.รองปลัด อบต.
หัวหน้ำสำนักปลัด ตำมระเบียบรำชกำร จำนวน 168,000 บำท
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือน ของปลัด อบต.
ตำมระเบียบรำชกำร จำนวน 84,000 บำท
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 6/99

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้
ดำรงตำแหน่งสำยงำนบริหำร สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำงในสังกัดสำนัก
ปลัด ตำมตำแหน่งและอัตรำที่กำหนดในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
(พ.ศ.2564-2566)

จำนวน

1,300,000 บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้กับพนักงำนจ้ำงในสังกัดสำนักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์
ได้รับตำมระเบียบรำชกำร

140,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้ 1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558 4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
(ฉบับที2่ )
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)
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งบดาเนินงาน

หน้า : 7/99

รวม

2,033,000 บาท

รวม

360,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ำตอบแทนของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบรำชกำร

140,000 บำท

ค่าตอบแทน

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่
29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอืน่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต.
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี
สำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน
ส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

จำนวน

10,000 บำท
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ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ

หน้า : 8/99

จำนวน

180,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม

1,015,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบล
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเอกชนดำเนินงำน
ของ อปท. ฯลฯ

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 9/99

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสัง่ กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

จำนวน

10,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ช่วยเหลือประชำชนผู้ด้อยโอกำส
คนไร้ที่พึ่ง คนยำกไร้
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผู้ด้อยโอกำส คนไร้ที่พึ่ง คนยำกไร้ เช่น ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในกำรดำเนินงำน

หน้า : 10/99

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 15 หน้ำ 103)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในกำรดำเนินงำน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 11/99

(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 13 หน้ำ 102)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทสตรี

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบทบำท
สตรี เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในกำรดำเนินงำน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 16 หน้ำ 103)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ส่งเสริมอำชีพแก่กลุ่มสตรี แม่บ้ำน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมอำชีพระยะสั้นแก่กลุ่มสตรี
แม่บ้ำน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นในกำรดำเนินงำน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 1) พระรำชบัญญัตสิ ภำ
ตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2562 2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 3) หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 14 หน้ำ 102)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 12/99

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร อบรมให้ควำมรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์
จำนวน
และกำรตั้งครรภ์แก่เยำวชน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อป้องกัน
โรคเอดส์และกำรตั้งครรภ์แก่เยำวชน เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มฯลฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในกำรดำเนินงำน

20,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 17 หน้ำ 103)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรปลูกต้นไม้ริมถนนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลองครักษ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรปลูกต้นไม้ริมถนนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์ ปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 65 หน้ำ 118)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

จำนวน

5,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอำยุ

หน้า : 13/99

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใย
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร เช่น เครื่องอุปโภค-บริโภค ยำสำมัญประจำบ้ำนที่
จำเป็น สำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
ที่มีฐำนะยำกจนประสบปัญหำเดือนร้อนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องครักษ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน
กำรดำเนินงำน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 12 หน้ำ 102)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำเพิ่มพูนศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำเพิ่มพูนศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 68 หน้ำ 118)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนรัฐพิธีต่ำงๆ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในงำนรัฐพิธีต่ำงๆ

หน้า : 14/99

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสภำเด็กและ
เยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 29 หน้ำ 107)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 4 หน้ำ 99)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว “เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2564
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำม
แนวพระรำชดำริสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว “เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ”
ประจำปี 2564

หน้า : 15/99

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 9 หน้ำ 100)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี คณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำรพนักงำน ลูกจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี คณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำรพนักงำน ลูกจ้ำง
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
ลำดับที่ 1 หน้ำ 4)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเยำวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

หน้า : 16/99

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
จำนวน
ของรำชกำร พ.ศ.2540
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำวของรำชกำร พ.ศ. 2540 เพื่อให้พนักงำน
ส่วนตำบล และประชำชนทั่วไปมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน พ.ร.บ.ฯ เพื่อ
ให้พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง และประชำชนทั่วไปปฏิบัติ
ตำม พ.ร.บ.ฯ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง พ.ร.บ. และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และ
สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประชำชนได้ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรเยำวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 30 หน้ำ 107)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พะรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำวของรำชกำร พ.ศ. 2540
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 11 หน้ำ 110)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น
สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล และประชำชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมควำมรู้ ด้ำนกฎหมำย แก่
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล และ
ประชำชน ปี 2564

หน้า : 17/99

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ จำนวน
ชีวิตของคณะผู้บริหำรและพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์
เพื่อจ่ำยเป็นเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์ ปี 2564

150,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 56 หน้ำ 115)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมงำนสำรสนเทศกำรเขียนหนังสือรำชกำร
และกำรบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรอบรมงำนสำรสนเทศ
กำรเขียนหนังสือรำชกำรและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ ประจำปี 2564

หน้า : 18/99

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 9 หน้ำ 100)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำค่ำพิกัดแนวเขตปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแนวเขตปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำ 134)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติ
รำชกำร สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำ

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 19/99

ด้วยรถรำชกำร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดยวิธีกำรซื้อ
กำรยืม กำรเช่ำ หรือรับบริจำค หรือได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้
เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน
หรือไปติดต่อรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสนับสนุนเลือกตั้งทั่วไปของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ กระตุ้น
เตือนให้ประชำชนมีจิตสำนึกในสิทธิและหน้ำที่และเกิดควำมเลื่อมใสใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชำชนทรำบถึง
วัน เวลำ และสถำนที่เลือกตั้ง โดยไปเลือกตั้งให้ได้มำกที่สุด อีกทั้งให้
ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ ค่ำตอบแทนบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่กำรเลือกตั้ง ค่ำป้ำย แผนพับ และสื่ออื่นๆ ค่ำวัสดุ และ
อุปกรณ์ในกำรเลือกตั้ง ค่ำน้ำ น้ำแข็ง ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำ
ปฏิบัติกำรเลือกตั้ง
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสัง่ กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

จำนวน

300,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 20/99

3) พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำเบี้ยเลี้ยงพยำน

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงให้กับพยำน ในคดีต่ำงๆขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และ
พวงมำลำ ในวำระโอกำสต่ำงๆ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดงำน
กำรแข่งขันกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 4) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0514/36272 ลง
วันที่ 11 สิงหำคม2530 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่ำงๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุ่มดอกไม้
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมด้ำนอำชีพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับ
จำนวน
ประชำชนในตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฝึกทักษะอำชีพให้กับ
ประชำชน เพื่อให้ประชำชน เกษตรกรนำทรัพยำกรที่มือยู่ในชุมชนมำใช้
ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงถูกต้อง และ
เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรจัดทำโครงกำร

หน้า : 21/99

20,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 5 หน้ำ 99)

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำร
เสื่อมสภำพ หรือชำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ
ทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

80,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 22/99

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น
กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ สื่อพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ

รวม

345,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ สวิตซ์
ไฟฟ้ำ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 23/99

4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วย
ชำม ผงซักฟอก น้ำยำถูกพื้น ฯลฯ

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก
ยำงใน ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

จำนวน

130,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือ
ภำพ กระดำษเขียนโปรสเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

หน้า : 25/99

จำนวน

60,000 บำท

รวม

313,000 บาท

จำนวน

180,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนที่ที่
อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 26/99

ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภค
ค้ำงชำระ
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรือ อำคำร
สถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภค
ค้ำงชำระ
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำย
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลข
โทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
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หน้า : 27/99

2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำรไปรษณีย์
ตอบรับ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์

จำนวน

13,000 บำท

จำนวน

110,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
และค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำ
สื่อสำร อื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ–
รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 7 ตัว

หน้า : 28/99

รวม

29,400 บาท

รวม

29,400 บาท

จำนวน

18,900 บำท

จำนวน

10,500 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน สำนักปลัด จำนวน 7 ตัว เก้ำอี้ทำงำน
แบบพนักผิงหลังเท้ำแขน 2 ข้ำง ล้อหมุนได้รอบทิศทำง ตัวละ
2,700 บำท รวมเป็นเงิน 18,900 บำท
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563
จึงตั้งรำคำในท้องถิ่น)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ) (สำนักปลัด)

จัดซื้อตู้บำนเลื่อนกระจก 4 ฟุต
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้จัดซื้อตู้บำนเลื่อนกระจก 4 ฟุต
รำยละเอียดขนำด 118.4 cm(w) X 40.6cm (D) X87.4 cm (H)
จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 3,500 บำท รวมเป็นเงิน 10,500 บำท
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
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4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563
จึงตั้งรำคำในท้องถิ่น)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ) (สำนักปลัด)

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,400,880 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,169,380 บาท

รวม

2,169,380 บาท

จำนวน

1,560,700 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง ตำมแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง

หน้า : 30/99

จำนวน

24,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

486,820 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลตำแหน่งบริหำร
ในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบรำชกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในสังกัดกองคลัง
ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
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1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558
4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในสังกัดกองคลัง

จำนวน

55,860 บำท

รวม

1,214,000 บาท

รวม

414,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

300,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง
และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอืน่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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3) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยำยน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966
ลงวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมกำร
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ

จำนวน

84,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม

720,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำ
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ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณ
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเอกชนดำเนินงำนของ อปท. ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจ้ำงเหมำบุคลำกรดำเนินงำนแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรจ้ำงเหมำบุคลำกรดำเนินงำน
แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร

จำนวน

100,000 บำท
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บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
ลำดับที่ 1 หน้ำ 5)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของ
พนักงำนส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้
เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)
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ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรเสื่อม
สภำพ หรือชำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ

20,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

วัสดุสำนักงำน
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำนสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่นกระดำษ หมึก
ดินสอ ปำกกำ สื่อพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ

50,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
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ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ฯลฯ

จำนวน

30,000 บำท

รวม

17,500 บาท

รวม

17,500 บาท

จำนวน

13,500 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 5 ตัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน กองคลัง จำนวน 5 ตัว เก้ำอี้ทำงำน
แบบพนักผิงหลัง เท้ำแขน 2 ข้ำง ล้อหมุนได้รอบทิศทำง ตัวละ
2,700 บำท รวมเป็นเงิน 13,500 บำท
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
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1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563
จึงตั้งรำคำในท้องถิ่น)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำนผู้บริหำร จำนวน 1 ตัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำนสำหรับผู้บริหำร กองคลัง จำนวน 1 ตัว
เก้ำอี้ทำงำนแบบพนักผิงสูง เท้ำแขน 2 ข้ำง ล้อหมุนได้รอบทิศทำง
ตัวละ 4,000 บำท
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563
จึงตั้งรำคำในท้องถิ่น)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองคลัง)

จำนวน

4,000 บำท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเดือนพนักงำน จำนวน 545,760 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2 อัตรำ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 240,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนสำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็กในสังกัด
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้ 1) พระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงิน
ปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ตำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป

รวม

2,088,160 บาท

รวม

1,374,560 บาท

รวม

1,374,560 บาท

จำนวน

785,760 บำท
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เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
8) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.และก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)
9) ประกำศคะกรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรเลื่อนเงินเดือนพนังกำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุน) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลในสังกัด
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบรำชกำร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ในอัตรำ
เดือนละ 3,500 บำท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
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ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 350,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558
4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
จำนวน 112,800 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในสังกัดกองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศ และหนังสือ
สั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558
4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง

จำนวน

462,800 บำท
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วันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จำนวน 50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในสังกัดกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวสำหรับพนักงำนจ้ำง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
จำนวน 24,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในสังกัดกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว(ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

จำนวน

74,000 บำท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ

หน้า : 42/99

รวม

677,000 บาท

รวม

62,000 บาท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำม
สิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน

รวม

560,000 บาท

จำนวน

450,000 บำท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณ
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเอกชนดำเนินงำนของ อปท. ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จำเป็นในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ของพนักงำนส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำต
หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ
ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

จำนวน

30,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2564
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จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 95)

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2564
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนำกิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์ในเชิงบูรณำกำร รวมถึงกำรส่งเสริมให้
เด็ก เยำวชน ผู้ปกครอง หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็น
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรม ค่ำของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน
กำรจัดงำน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 93)

โครงกำรวันสำคัญ ประจำปี 2564
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันสำคัญ ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48
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2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำร
เสื่อมสภำพ หรือชำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ
ทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิงหำคม 2556 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

20,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่าวัสดุ

หน้า : 46/99

รวม

30,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

20,000 บำท

วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น
กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ สื่อพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 47/99

4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์

รวม

25,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภค
ค้ำงชำระ
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรือ อำคำร
สถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดย
จ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
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รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภค
ค้ำงชำระ
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
และค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำร
อื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม และให้หมำยควำม
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำร ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์

10,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 3 ตัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะ เป็นเก้ำอี้
ทำงำนแบบพนักผิงหลัง เท้ำแขน 2 ข้ำง ล้อหมุนได้รอบทิศทำง ตัวละ
2,700 บำท

รวม

36,600 บาท

รวม

36,600 บาท

จำนวน

8,100 บำท
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- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563 จึงตั้ง
รำคำในท้องถิ่น) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำฯ)

จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
1.โต๊ะทำงำนเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนำดกว้ำง122ซม.xลึก66ซม.xสูง75ซม.
2.ด้ำนข้ำงมีลิ้นชักล็อคได้ 3 อัน มีลิ้นชักกลำง 1 อัน
3.ชนิดกุญแจล็อคอิสระมีที่พักเท้ำ หน้ำโต๊ะปิดทับด้วย PVC
4.หนำ 1.2 มม. ขอบโต๊ะปิดด้วยPVC กันกระแทก
5.เคลือบสี ชิ้นงำนผ่ำนกระบวนกำรล้ำงและเคลือบผิวด้วย
PHOSPHATE และเคลือบสีปิดทับด้วยสีผง
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

4,000 บำท
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4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563 จึงตั้ง
รำคำในท้องถิ่น)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์
1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก
(6-core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
- เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในประมวลผลกลำง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมสำรถใช้หน่วยควำมจำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วย
ควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)

จำนวน

22,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 51/99

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่ 12
พฤษภำคม 2563)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

2,500 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 52/99

3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่
12 พฤษภำคม 2563)(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,824,370 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

904,370 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

341,660 บาท

จำนวน

24,860 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำ)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 1 แห่ง
1.ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200บำท/ปี
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์ 22 คน เป็นเงิน 4,400 บำท
2.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200/ปี
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์ จำนวน 22 คน เป็นเงิน 4,400 บำท
3.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์ จำนวน 22 คน เป็นเงิน 6,600 บำท
4.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์ จำนวน 22 คน เป็นเงิน 9,460 บำท
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 53/99

4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภำคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน) เป็นเงินอุดหนุนจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 1 แห่ง (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์) จำนวน 48 คนเป็น
เงิน 235,200 บำท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็น
เวลำ 2 ภำคเรียน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภำคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำ 94)

จำนวน

235,200 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) เป็นเงินอุดหนุนจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์)
จำนวน 48 คน เป็นเงิน 81,600 บำท จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย อำยุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

หน้า : 54/99

จำนวน

81,600 บำท

รวม

562,710 บาท

จำนวน

30,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้
และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 94)

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วย
ชำม ผงซักฟอก น้ำยำถูพื้น ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
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บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

ค่ำอำหำรเสริม (นม)
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนวัดองครักษ์ จำนวน 106 คน เป็นเงิน 203,120 บำท
- โรงเรียนวัดคลองโมง จำนวน 51 คน เป็นเงิน 97,730 บำท
- โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง จำนวน 73 คน เป็นเงิน 139,890 บำท
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนองครักษ์ จำนวน 48 คน เป็นเงิน 91,980 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้
และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 3 หน้ำ 94)

532,710 บำท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

920,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

920,000 บาท

จำนวน

920,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ) จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนวัดองครักษ์ จำนวน 106 คน เป็นเงิน 424,000 บำท
- โรงเรียนวัดคลองโมง จำนวน 51 คน เป็นเงิน 204,000 บำท
- โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง จำนวน 73 คน เป็นเงิน 292,000 บำท
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 8 หน้ำ 95)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลในสังกัดกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

รวม

939,000 บาท

รวม

432,000 บาท

รวม

432,000 บาท

จำนวน

390,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลตำแหน่งบริหำร
ในสังกัดกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
รำชกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
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ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ

รวม

507,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)(กองสำธำรณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

หน้า : 59/99

รวม

370,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ ตัวละ 3 บำท/ครั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรคลองสวยน้ำใส
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรคลองสวยน้ำใส ปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 4 หน้ำที่ 125)
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โครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข

หน้า : 60/99

จำนวน

140,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชดำริที่เกี่ยวข้อง
กับงำนด้ำนสำธำรณสุข ตำมควำมต้องกำรของประชำคมหมู่บ้ำน หมู่บ้ำน
ละ 20,000 บำท
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504
ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริดำ้ นสำธำรณสุข
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ -3 หน้ำที่ 125)

โครงกำรรณรงค์ร่วมใจแยกขยะในครัวเรือนตำบลองครักษ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน
ตำบลองครักษ์ ปี2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลำคม 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 61/99

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
มกรำคม 2561 เรื่อง แนวทำงกำรรวมกลุ่มพื้นที่ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 5 หน้ำที่ 126)

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตำบลองครักษ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมตำบลองค์รักษ์ ปี 2564

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำในชุมชน กำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำในชุมชน
กำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด ปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 7 หน้ำที่ 126)
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หน้า : 62/99

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
จำนวน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์
อัครรรำชกุมำรี
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

50,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำที่ 87)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

โครงกำรสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตำม โครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์
ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์ และไม่มีเจ้ำของ โครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 4 หน้ำที่ 88)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

จำนวน

10,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
เป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ค่ำซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรเสื่อมสภำพ หรือ
ชำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
สิงหำคม 2556 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

หน้า : 63/99

50,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น
กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ สื่อพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ

หน้า : 64/99

รวม

85,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถนุ ำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถ้วย
ชำม ผงซักฟอก น้ำยำถูพื้น ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท
0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุง
หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท0808.2/
ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 65/99

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ สิ่งของ
ที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม
มันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ

20,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้ในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ น้ำยำต่ำงๆ ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
4) พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ชื่อและอำกำรสำคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้ำระวัง พ.ศ. 2559
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพรำะพันธุ์ยุงลำยเป็น
เหตุรำคำญและแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22
สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพำหะนำโรค
8) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

จำนวน

50,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 66/99

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
9) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองสำธำรณสุขฯ)

จำนวน

5,000 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 67/99

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบลในสังกัดกองช่ำง ตำมแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)

รวม

4,322,800 บาท

รวม

2,098,300 บาท

รวม

2,098,300 บาท

จำนวน

1,169,700 บำท

จำนวน

10,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2561, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลในสังกัดกองช่ำง
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎำคม 2558 เรื่องประกำศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่องกำหนดมำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว(ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลตำแหน่งบริหำร
ในสังกัดกองช่ำง ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบรำชกำร

หน้า : 68/99

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

792,600 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ประกำศลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในสังกัดกองช่ำง
ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558
4) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่
26 สิงหำคม 2558 เรื่องประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในกองช่ำง

หน้า : 69/99

จำนวน

84,000 บำท

รวม

1,920,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

180,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนำญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว (ฉบับที่ 2)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน
ส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำ
รำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำนนอกเวลำรำชกำร ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของ

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 70/99

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ

จำนวน

10,000 บำท

รวม

550,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ของพนักงำนส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้ง
ประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ค่ำจ้ำง
เอกชนดำเนินงำนของ อปท. ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จำเป็นใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนตำบล หรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม
อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558,(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559,(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรจ้ำงเหมำเครื่องจักรเกรดถำกถำงผิวจรำจรถนนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลองครักษ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเครื่องจักรเกรดถำกถำงผิวจรำจรถนนดินลูกรัง/
หินคลุกเดิมพร้อมพรมน้ำและบดอัดถนนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลองครักษ์
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 116 หน้ำ 174)
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ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำร
เสื่อมสภำพ หรือชำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ
ทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
(2) ค่ำสิ่งของทีซ่ ื้อมำใช้ในกำรบำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ

หน้า : 72/99

จำนวน

200,000 บำท

รวม

1,170,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำ
สำธำรณูปโภค
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น
กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ สื่อพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ เทปพัน
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ โคมไฟฟ้ำพร้อม
ขำหรือก้ำน หม้อแปลงไฟฟ้ำ ฯลฯ

200,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ น้ำมันทำไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย ตะปู ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จำนวน

150,000 บำท
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำง
ใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

350,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันก๊ำด น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้ในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 2 ตัว

รวม

304,500 บาท

รวม

304,500 บาท

จำนวน

5,400 บำท

จำนวน

4,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำนกองช่ำง จำนวน 2 ตัว เก้ำอี้ทำงำน
แบบพนักผิงหลัง เท้ำแขน 2 ข้ำง ล้อหมุนได้รอบทิศทำง ตัวละ
2,700 บำท รวมเป็นเงิน 5,400 บำท
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563 จึงตั้ง
รำคำในท้องถิ่น) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำนผู้บริหำร จำนวน 1 ตัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำนสำหรับผู้บริหำร กองช่ำง จำนวน 1 ตัว
เก้ำอี้ทำงำนแบบพนักผิงสูง เท้ำแขน 2 ข้ำง ล้อหมุนได้รอบทิศทำง
ตัวละ 4,000 บำท
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
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1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563 จึงตั้ง
รำคำในท้องถิ่น) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว
- โต๊ะทำงำนเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนำด กว้ำง122 ซม.xลึก66ซม.xสูง75ซม.
- ด้ำนข้ำงมีลิ้นชักล็อคได้ 3 อัน มีลิ้นชักกลำง 1 อัน
- ชนิดกุญแจล็อคอิสระมีที่พักเท้ำ หน้ำโต๊ะปิดทับด้วย PVC
- หนำ 1.2 มม. สีเขียวขี้ม้ำ ขอบโต๊ะปิดด้วยPVC กันกระแทก
- เคลือบสี ชิ้นงำนผ่ำนกระบวนกำรล้ำงและเคลือบผิวด้วย
- PHOSPHATE และเคลือบสีปิดทับด้วยสีผง
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134

จำนวน

4,000 บำท
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ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เนื่องจำกไม่มีรำคำมำตรฐำนตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2563 จึงตั้ง
รำคำในท้องถิ่น) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
โครงกำรจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญำนำค หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ
พญำนำค หมู่ที่ 1
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำหัวโต
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะแบบสูบนอนระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
4) ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไฮเร็กอินเจคชั่น
5) ขนำดท่อสูบน้ำมี เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้วควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 6 เมตร
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของแกนเพลำไม่
น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนำแข็งแรงขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เลย์
และสำยพำน
8) อุปกรณ์ ประกอบ
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ
ขนำดกระทะล้อ ไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
(2) สำยส่งน้ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยกองมำตรฐำนงบประมำณ 1
สำนักงบประมำณ ฉบับ เดือนธันวำคม 2562)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 3 หน้ำ 82)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

จำนวน

82,400 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

โครงกำรจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญำนำค หมู่ที่ 4

หน้า : 79/99

จำนวน

82,400 บำท

จำนวน

22,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ
พญำนำค หมู่ที่ 4
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 8 นิ้ว ชนิดเพลำหัวโต
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะแบบสูบนอนระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
3) มีกำลังไม่น้อยกว่ำ 11 แรงม้ำ ที่ 2,400 รอบต่อนำที
4) ชนิดระบบกำรเผำไหม้ แบบไฮเร็กอินเจคชั่น
5) ขนำดท่อสูบน้ำมี เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้วควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 6 เมตร
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของแกนเพลำไม่
น้อยกว่ำ 1 นิ้ว
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนำแข็งแรงขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เลย์
และสำยพำน
8) อุปกรณ์ ประกอบ
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ำย 2 ล้อ
ขนำดกระทะล้อ ไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว
(2) สำยส่งน้ำชนิดผ้ำใบ ขนำด 8 นิ้ว ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยกองมำตรฐำนงบประมำณ 1
สำนักงบประมำณ ฉบับ เดือนธันวำคม 2562)
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 3 หน้ำ 82)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผล
ด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสัง่ กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

หน้า : 80/99

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 81/99

(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่
12 พฤษภำคม 2563) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐำน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 19 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 5 ภำพ ต่อนำที (ipm) - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 16
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น - สำมำรถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ –
รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่
12 พฤษภำคม 2563)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

จำนวน

4,300 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 82/99

จำนวน

100,000 บำท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,394,900 บาท

งบลงทุน

รวม

2,394,900 บาท

รวม

2,394,900 บาท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำง
หลักของครุภัณฑ์
- เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกั้นน้ำ ม.1 บ้ำนนำงผ่อน สุนทรวิภำค พร้อมลง
เสำเข็มปูนและแผ่นเรียบ และฝังท่อระบำยน้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกั้นน้ำ ม.1 บ้ำนนำงผ่อน
สุนทรวิภำค พร้อมลงเสำเข็มปูนและแผ่นเรียบ และฝังท่อระบำยน้ำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 145 หน้ำ 182)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน (เข้ำหมู่บ้ำนลำพระยำ) จำกบริเวณที่ดิน
บ้ำนนำยมำนิตย์ ฤกษ์สง่ำ ถึงหมู่บ้ำนลำพระยำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน
(เข้ำหมู่บ้ำนลำพระยำ) จำกบริเวณที่ดินบ้ำนนำยมำนิตย์ ฤกษ์สง่ำ
ถึงหมู่บ้ำนลำพระยำ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
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แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 14 หน้ำ 204)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมูท1ี่ บริเวณบ้ำนนำยสมชำย สุวรรณหงส์
ระยะทำง 30 เมตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมูที่ 1
บริเวณบ้ำนนำยสมชำย สุวรรณหงส์ ระยะทำง 30 เมตร

จำนวน

10,000 บำท

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังเพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตำบล หมู่ที่ 7 จำนวน

100,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 16 หน้ำ 16)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง เพื่อกลบหลุม
บ่อถนนในเขตตำบล หมู่ที่ 7 ซึ่งมีรำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
งำน ดังนี้ ถนนภำยในพื้นที่บ้ำนหงส์ เส้นที่ 1 ประตูระบำยน้ำบ้ำนหงษ์
ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 จำกบริเวณบ้ำนนำงสำวมะลิ หมอยำดี ถึงบ้ำนนำย
สุรพร มณีอินทร์ ระยะทำง 1,500 ม.
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 99 หน้ำ 170)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตำบล
หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนนในเขตตำบล หมู่ที่ 3 ถนนภำยในพื้นที่บ้ำนทองขำหยั่ง ซึ่งมี
รำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้

จำนวน 313,000

บำท
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เส้นที่ 1 จำกสะพำน คสล. ร้ำนค้ำ ถึงบ้ำนนำงสังเวียน แย้มเกษ
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 1,360 ม.
เส้นที่ 2 จำกที่นำกำนันสมชำย สง่ำแสง ถึงบ้ำนนำยม้ำย พวงเข็มแดง
ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 ม. ยำว 1,100 ม.
เส้นที่ 3 จำกบ้ำนนำยฉลวย ขุนคงมี คันคลองชลประทำนสำย 1
ถึงสะพำน คสล.วัดทองขำหย่ำง ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 ม. ยำว 2,110 ม.
เส้นที่ 4 จำกคันคลองสำย 1 ถึงบ่อกุ้งนำยชำติชำย โฉมเฉลำ
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 710 ม.
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 95 หน้ำ 162)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตำบล
หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนนในเขตตำบล หมู่ที่ 4 ภำยในพื้นที่บ้ำนกระทุ่มทอง ซึ่งมี
รำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้
เส้นที่ 1 จำกแยกบ้ำนสำมเพลงถึงบ้ำนนำยพิมพ์ นำคไชยะ
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 700 ม.
เส้นที่ 2 จำกบ้ำนนำงเฉลิม ถีระแก้ว ถึงบ้ำนนำยประยูร เล็กหงษ์
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 400 ม.
เส้นที่ 3 จำกบ้ำนนำงทองใบ ครุฑธำพันธุ์ ถึงบ้ำนนำยถึก ลำภำนิกร
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 370 ม.
เส้นที่ 4 จำกหน้ำวัดกระทุ่มทอง ถึง รพ.สต.บ้ำนสำมัคคีธรรม
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 300 ม.
เส้นที่ 5 จำกถนนลำดยำงสำยบ้ำนสุด - จรเข้ใหญ่ ถึงบ้ำนนำย
ทองชุบ พวงเข็มแดง ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 400 ม.
เส้นที่ 6 จำกบ้ำนนำงสมหมำย มงคลธง ถึงบ้ำนนำยสุกฤษ นำคไชยะผิว
จรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 600 ม.
เส้นที่ 7 จำกด้ำนหลังโรงเรียนวัดกระทุ่มทอง ถึงบ้ำนนำยสุนทร เปรมปรี
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 ม. ยำว 700 ม.

จำนวน

266,000 บำท
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 96 หน้ำ 164)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกทำงเข้ำบ้ำนนำยวิชัย ทวีสิงห์
หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก
ซึ่งมีรำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้
ทำงเข้ำบ้ำนนำยวิชัย ทวีสิงห์ หมู่ที่ 7 ระยะทำง 200 ม.

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 12 หน้ำ 7)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรลงลูกรัง ถนนคันกั้นน้ำคลองลำดหญ้ำหวำย ถึงคลองชลประทำน
สำย 1
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรลงลูกรัง ถนนคันกั้นน้ำคลอง
ลำดหญ้ำหวำย ถึงคลองชลประทำนสำย 1 ซึ่งมีรำยละเอียดลักษณะ
ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้ ระยะทำง 1,800 ม.
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 14 หน้ำ 9) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)
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โครงกำรลงลูกรัง หมู่ที่ 2 ทำงเข้ำบ้ำนนำยสุเทพ ธรรมเนียมใหม่
ระยะทำง 450 ม.
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรลงลูกรัง หมู่ที่ 2 ทำงเข้ำบ้ำน
นำยสุเทพ ธรรมเนียมใหม่ ซึ่งมีรำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ
คุณภำพงำน ดังนี้ ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 450 ม.
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จำนวน

104,000 บำท

โครงกำรเสริมถนนดิน/ยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง/หินคลุก ม.5
จำนวน
ทำงหลวงชนบท ถึงลำพระยำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรเสริมถนนดิน/ยกระดับถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง/หินคลุก ม.5 ทำงหลวงชนบท ถึงลำพระยำ ซึ่งมีรำยละเอียด
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้ ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 ม. ยำว 550 ม.

270,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 183 หน้ำ 194)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 70 หน้ำ 153)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้ำนนำยทองหล่อ
เรือนใจหลัก ถึงที่นำนำยอดุลย์ สุธีประเสริฐ ผิวกว้ำง 3.00 เมตร
ระยะทำง 400 เมตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรโครงกำรเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้ำนนำยทองหล่อ เรือนใจหลัก ถึงที่นำนำยอดุลย์
สุธีประเสริฐ ซึ่งมีรำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 400 เมตร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

จำนวน

333,900 บำท

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 87/99

(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 17 หน้ำ 10) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

โครงกำรเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 6
จำกบ่อกุ้งนำยกิตติพงษ์ สืบนิคม ถึงเขตติดต่อตำบลจรเข้ใหญ่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก
บดอัด หมู่ที่ 6 จำกบ่อกุ้งนำยกิตติพงษ์ สืบนิคม ถึงเขตติดต่อตำบล
จรเข้ใหญ่ ซึ่งมีรำยละเอียดลักษณะ ปริมำณ คุณภำพงำน ดังนี้ ผิวจรำจร
กว้ำง 2.80 ม. ยำว 290 ม.

จำนวน

148,000 บำท

รวม

460,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 203 หน้ำ 199)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้ำงวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัยทำงถนน ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

หน้า : 88/99

(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 8 หน้ำ 129)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

โครงกำรจัดทำแผนชุมชนและกำรจัดประชุมประชำคม

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำแผนชุมชนและกำรจัดประชุม
ประชำคม
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำ 127)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
จำกสำธำรณภัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตจำกสำธำรณภัย ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 10 หน้ำ 109)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจำปี 2564

หน้า : 89/99

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่
ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 128)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี
2564
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำ 128)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

วันที่พมิ พ์ : 27/7/2563 16:28:48

โครงกำรฝึกอบรมจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)

หน้า : 90/99

จำนวน

100,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
จำนวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้มีบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือ
เจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ที่มีรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน พัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนกู้ภัยในภำวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุกำรณ์
และสนับสนุนให้โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ในระดับพื้นที่มีควำม
เข้มแข็งและมีทักษะ ควำมรู้ควำมชำนำญในกำรจัดกำรภัยพิบัติ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นใน
กำรอบรมสำหรับกำรจัดทำโครงกำร

230,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
ฝึกอบรมจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ. 2522
4) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหน่วยอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน พ.ศ. 2553
7) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
8) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
9) หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 14071 ลงวันที่ 17
กรกฎำคม 2563 เรื่อง กำรฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด) (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ลำดับที่ 1 หน้ำ 3)

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ประจำปี 2564
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม ทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 127)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

จำนวน

10,000 บำท
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โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติด ประจำปี 2564 จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์
ป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติด ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 12 หน้ำ 130)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

โครงกำรหมู่บ้ำนคนดีศรีสุพรรณ/หมู่บ้ำนเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหมู่บ้ำนคนดีศรีสุพรรณ/หมู่บ้ำนเฉลิม
พระเกียรติ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 89)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

จำนวน

10,000 บำท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรจัดระเบียบสังคมและรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดของเยำวชนในพื้นที่อำเภอบำงปลำม้ำ)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรจัดระเบียบสังคมและรณรงค์ต่อสู้เพื่อ
เอำชนะยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของเยำวชนในพื้นที่อำเภอบำงปลำม้ำ)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 1) พระรำชบัญญัติ
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3) ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 5) หนังสือกระทรวง
มหำดไทยและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลำดับที่ 1 หน้ำ 3)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ) (สำนักปลัด)

โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี 2564
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติดพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 1) พระรำชบัญญัติ
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3) ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 5) หนังสือกระทรวง
มหำดไทย และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 20 หน้ำ 132)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ) (สำนักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 81)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 4 หน้ำ 122)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม)
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รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรกีฬำต้ำนยำเสพติด
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 85)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองกำรศึกษำฯ)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตำมที่กฎหมำยกำหนด

รวม

11,946,629 บาท

รวม

11,946,629 บาท

รวม

11,946,629 บาท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

9,600,000 บำท

- เป็นไปตำมตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสัง่ กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 เรื่องกำรจ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
3) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3)
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงำนจ้ำง
ที่ อบต.จะต้องจ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.2
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสัง่ กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อำยุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติผสู้ ูงอำยุ พ.ศ. 2546
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4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552, (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360
ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอำยุและเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 1 หน้ำ 90)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิกำร

จำนวน

1,600,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำร
ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360
ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอำยุและเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำ 90)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)

สำรองจ่ำย
เพื่อสำรองจ่ำย เป็นรำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม
เท่ำนั้น และในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัด
ที่ประสบสำธำรณภัย
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
4) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
5) พระรำชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อำนำจหน้ำที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัตสิ ำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ. 2560
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
เมษำยน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชำชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (โควิด -19)
(สำนักปลัด)

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ อบต.
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และประกำศ ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
4) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรจังหวัด เทศบำล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ลงวันที่ 23
พฤศจิกำยน 2552
5) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
6) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ

จำนวน

100,000 บำท
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สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลำดับที่ 2 หน้ำ 91)
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (สำนักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของ
ประมำณกำรรำยรับทุกประเภทประจำปี ตำมงบประมำณรำยจ่ำย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจำคและเงิน
อุดหนุน)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560
4) หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(สำนักปลัด)

จำนวน

181,629 บำท

