
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานคู

อําเภอ นาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,868,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,137,230 บาท

งบบุคลากร รวม 10,757,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,505,680 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 584,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก อบต. ตั้งไว  244,800  บาท  เดือน
ละ 20,400  บาท จํานวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน รองนายก อบต. ตั้งไว  269,280
  บาท คนละ 11,220 บาท ตอเดือน จํานวน 2 คน    จํานวน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  นายก อบต.  ตั้งไว  21,000
 บาท เดือนละ 1,750  บาท  จํานวน 12  เดือน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง รองนายก อบต.  ตั้ง
ไว  21,120 บาท จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท   จํานวน  12
  เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  นายก อบต.  ตั้งไว  21,000
 บาท เดือนละ 1,750  บาท  จํานวน 12  เดือน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง รองนายก อบต.  ตั้ง
ไว  21,120 บาท จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท   จํานวน  12
  เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ตั้ง
ไว  86,400 บาท เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา อบต.ตั้งไว 134,640
 บาท เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.ตั้งไว 110,160
 บาท เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.ตั้งไว 86,400
 บาท เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ตั้งไว  2,419,200
 บาท  จํานวน 28 คน ๆ เดือนละ 7,200 บาท ตอ จํานวน 12
 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,251,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,530,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
ปลัด                                                                        
                                                                              
                                                                              
                       
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                     
                                                                              
                                                                              
                                          จํานวน 11 ตําแหนง 11
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น)
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2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น)
3.หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)
4. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
5. นักทรัพยากรชํานาญการ
6.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
8. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
9. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
10. เจาพนักงานชุมชนปฏิบัติงาน
11. นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง จํานวน 5 ตําแหนง  5 อัตรา    ดังนี้      
1.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผูอํานวยการกองคลัง     
2.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ     
3.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  
   
4.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจาพนักงานจัดเก็บราย
ไดฯ     
5.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจาพนักงานธุรการฯ       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล
หรือเงินปรับเพิ่มตางๆ
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนักบริหารงานทองถิ่นระดับ
กลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)รายเดือนๆละ 7,000
 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน สังกัดสํานักปลัด
1.ปลัด อบต.
2.รองปลัด อบต.
3. หัวหนาสํานักปลัด 
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน จํานวน 1
 ตําแหนง 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
1.นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,353,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ(สํานัก
ปลัด) จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน 
1.ตําแหนงผูชวยนักทรัพยฯ
2.ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหฯ
3.ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (สํานักปลัด)
จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา
1.ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
2. ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
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 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน(กองคลัง)     
1.  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี     
2.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     
3.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 73,920 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติ
คณะรัฐมนตรี  สําหรับขาราชการที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือ
กฎหมายกําหนด  จํานวน 2  ตําแหนง  2 อัตรา 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)
1.ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
2.ตําแหนงพนักงานขับรถดับเพลิง
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
กฎหมายกําหนด  จํานวน 3  ตําแหนง  3 อัตรา 12 เดือน (กอง
คลัง)     
1.  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี     
2.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     
3.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,193,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,530 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 107,530 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประ
มารเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางคาพาหนะของคณะกรรมการ คาใชสถานที่ คา
สมนาคุณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท
 0809.2/ว1441 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางขององคกปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบาน จํานวน 288,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,792,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 668,000 บาท

1. คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ตั้ง
ไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางในการคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ หรือ
เขาปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 2. คาจางเหมาบริการ ตั้งไว   648,000  บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมายานพาหนะ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการ คาจางเหมา
และรักษาตนไมหรือสวนหยอม หรือสนามหญาของอบต. คาจาง
เหมาทําความสะอาดอบต.คาจางเหมาอยูเวรยาม คาจางเหมาตอน
รับและบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ คาจางเหมาพรอมติด
ตั้งเครื่องเสียง , ลําโพง , ไมค ฯลฯ คาจางเหมาพรอมติดตั้งระบบ
สัญญาโทรศัพทพรอมอุปกรณ เพื่อใชเป็นเบอรของหนวยงานใน
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและโทรสาร  คาจางเหมาอื่นๆ ที่
คาดไมถึง ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 14,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองการประชุมสภา อบต. ในการ
จัดประชุมสภาเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ์  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  หรือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร กระตุนเตือนใหประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิและ
หนาที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนใหประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งใหไดมากที่สุด อีกทั้งใหความรวม
มือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและตามความเหมาะ
สม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่การเลือกตั้ง  คาป้าย  แผนพับ และสื่อ
อื่นๆ  คาวัสดุ  และอุปกรณในการเลือกตั้ง  คาน้ํา  น้ําแข็ง  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
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 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9 หนา 129 )
 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ big cleaning day จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายโฆษณา , ป้ายประชาสัมพันธ , คา
หาร และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ ในการดําเนินงาน
โครงการ Big Cleaning Day ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11
  หนา  129 )

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานฯ

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารพรอมเขาเลม , คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ , คากระเป๋า , คาอาหาร , คาตอบแทนวิทยากร , คา
ป้าย , ที่ของที่ระลึก ฯลฯ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชนสุขประชาชน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   2 หน 127 )

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัด) จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนอมรบ
สัมมนา และคาใชจายอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาหรือผูที่อนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8 หนา 128 )
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โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดงานโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์
ไดแก คาจางเหมาตกแตงสถานที่  คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาบวนรถแห คาน้ําดื่ม  คาตกแตงซุม  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 13 หนา 129)

โครงการฝกอบรมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ 
พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบานคู

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารพรอมเขาเลม คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋า คาอาหาร คาตอบแทนวิทยกร คาป้าย คาของที่
ละรึก ฯลฯ ในการฝกอบรมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
ขาราชการพนักงานและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลบาน
คู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุข
ประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หนา 127)
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โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกกอนทิ้ง) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดงานโครงการโครงการรณรงคการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน(แยกกอนทิ้ง)
ไดแก  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาน้ําดื่ม    ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 19 หนา 130)
 

โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, อุปกรณ
ตางๆ , คาป้ายชื่อโครงการ , คาตอบแทนวิทยากร , ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หนา 129)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณี
เป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 14 หนา 129)

 

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
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จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
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วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
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ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
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(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภท
รายการอื่นๆหรือที่คาดไมถึง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบลงทุน รวม 121,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูลิ้นชักแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
 ขนาด 470(w)*620(D)*1320(H)mm
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

ครุภัณฑการเกษตร
เพื่อจายเป็นเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติ 1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอ
ชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
หมายเหตุ ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆาเชื้อโรค หรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหนะนําโรค เชนยุง แมลง เป็นตน ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,300 บาท

เพื่อจายเป็นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน 30,300 บาท
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพโปรเจคเตอร จากคอมพิวเตอรและวีดีโอ
2. ใช LCD PANEL หรือระบบ DLP 
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
เป็นไปตามระเบียบราคามาตราฐานครุภัณฑ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 5,000 บาท

เครื่องทําน้ําเย็นจํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
ประเภทน้ํารอน-น้ําเย็น
จํานวน 2 หัวกอก แบบตั้งพื้น
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
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งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนายประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
8) มีแป้นพิมพและเมาส
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ  ดัง
นี้
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2563 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2563 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาเจาที่ประจําศูนยฯ
-คาวัสดุอุปกรณฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 365,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง ตาม ปรากฏในแผน
งานบริหาร งานบริหารงานคลัง     

คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วัน
ที่ 6 มีนาคม  2562  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  หรือผูมีสิทธิเบิกได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง     
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ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 58,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนอมรบ
สัมมนา และคาใชจายอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  หรือผูที่อนุมัติใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินในสวน
ที่อยูในความรับผิดชอบของ กองคลัง เพื่อใหมีสภาพ   หรือ
ประสิทธิภาพคงเดิม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป              งานบริหารงานคลัง      

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
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เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
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พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.   ตูเหล็ก แบบ 2  บาน  จํานวน 4  หลัง จํานวน 22,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน       
 1.  มีมือจับชนิดบิด    
 2. มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น    
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)    
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
 จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน              
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต              
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dp        
      
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ              
    8.8 ภาพตอนาที              
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ              
   ตอนาที(ipm)              
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง              
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน              
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom              
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง               
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเคราะหผูประสบภัยทางธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเคราะหผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ตําบลบานคู โดยจายเป็นคาสงเคราะหผูประสบ
ภัย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ 3050
 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6 หนา 131)

คาใชจายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาใหแกอาสาสมัครเพื่อเป็นคาป่วยการการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฏหมายวาดวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สิทธิเบิกจายได โดยใหนําหลักเกณฑตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 มาบังคับ
ใช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
 .2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8 หนา  132)
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โครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉูกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อให
บริการผูป่วยฉูกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของอาสากูชีพ อบต.บาน
คูรวมทั้งคาตอบแทน อาสากูชีพและกิจกรรมอื่นๆ ในการให
บริการชวยเหลือผูป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉินในเขต
พื้นที่ตําบลบานคู ใหไดรับการชวยเหลืออยางปลอดภัยและทัน
ทวงที กอนสงถึงโรงพยาบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หนา 132)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด คาจัดเตรียมสถานที่, คาอุปกรณตางๆ ,คา
อาหาร,คาอาหารวาง,คาวิทยากร,คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาเครื่องเสียง ฯลฯ โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฏาคม 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 11 หนา 132 )

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการอาสากูชีพ อบต.บานคู จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการของอาสากู
ชีพ อบต.บานคู การฝกอบรมทบทวนอาสากูชีพ ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9 หนา 132)
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โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ ให
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไดเพิ่มความรูความ
สามารถและตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็น
การฝกทักษะการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อเกิดทัศนคติที่ถูกตองใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปัญหาพรอมทั้ง
การใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนแนวรวมและเป็นแกนนําใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองที่นั้นๆ  เพื่อรวมปฏิบัติ
งานในสถานการณสาธารณภัยตางๆ กับเจาหนาที่ของรัฐไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ เพื่อลดอันตราย
ไดเร็วที่สุดและเกิดความเสียหายนอยที่สุด  โดยมีคาใชจาย
ประกอบไป  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาอุปกรณในการฝกอบรม  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ อาทิ  แกสถังใหญ (LPG) แกสเล็ก (LPG) น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันดีเซล คาอัดน้ํายาดับเพลิงชนิดผงแหง เป็นตน  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  คาเครื่องแบบ (ชุดเวส) และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
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9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1
 หนา 131)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลวัง
โพธิ์  เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพรอม และ
การสรางภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขม
แข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย  ผูเขา
รับการฝกอบรมสามารถชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ โดยมีผูอํานวยการทอง
ถิ่นเป็นผูควบคุมและสั่งการโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ทั้งวัสดุคงทน และวัดุสิ้น
เปลือง ตางๆ เชนถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายฉีดน้ําดับ
เพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอ หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรแกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 ขอ105 ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,900,625 บาท

งบบุคลากร รวม 3,339,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,339,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,070,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง 3
 อัตรา จํานวน     784,560     บาท    ดังนี้
1. ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
3. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล(ขาราชการพนักงาน
ครู) จํานวน 1 ตําแหนง 4 อัตรา 12 จํานวน     1,286,160  บาท
เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา ตั้ง
ไว 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเงินคาวิทยฐานะชํานาญการใหแกพนักงาน/ขาราชการ
ครู จํานวน  84,000     บาท จํานวน 1 ตําแหนง 4 อัตรา ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,010,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
2. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
3. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
และคาตอบแทนพนักงานทั่วไปจํานวน 2 ตําแหนง 4 อัตรา 12
 เดือน ดังนี้
1. ผูดูแลเด็ก
2. ผูดูแลเด็ก
3. ผูดูแลเด็ก
4. พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถรับ-สงนักเรียน)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2
 ตําแหนง 4 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
คาตอบแทนพนักงานทั่วไปจํานวน 2 ตําแหนง 4 อัตรา 12
 เดือน ดังนี้
1. ผูดูแลเด็ก
2. ผูดูแลเด็ก
3. ผูดูแลเด็ก
4. พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถรับ-สงนักเรียน)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 2,544,265 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  หรือผูมีสิทธิ์
เบิกได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท.08080.2/ว 5862 ลงวัน
ที่  12  ตุลาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา          

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,317,950 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาบริการทั่วไป  คา
จางเหมาทําความสะอาด และคาจางเหมาอื่นๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเป็นใชจายในการเดินทางไปราชการคาลง
ทะเบียนคาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ ฯลฯ ใหแก  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในการเดินทางไปราชการ  คาลงทะเบียน  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาที่พัก  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่3) พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคู อัตรา
คนละ 200 บาท /ป จํานวน 115 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท.0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท.0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 49,450 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคู อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 115 คน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
. 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 34,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคู อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 115 คน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคู อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 115  คน  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริการการศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 195,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
คู จํานวน 115 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท.0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานคู

จํานวน 563,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคู จํานวน 115 คน คนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท.0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 1,155,315 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม หมึก สี  ปากกา  ดินสอ  น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือสํานักงบ
ประมาณ  ดวนที่สุด ที่ บร 0463/ว 197 ลงวัน
ที่  30  กันยายน  2545  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวน  ที่ มท 0808.2/1657  ลงวัน
ที่ 16  กรกฎาคม  2556  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท 0808.2/1134  ลงวัน
ที่  9 มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ที่นอน  แปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน แป้ง สบู น้ํายาลางจาน ของใชภายในครัว ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
0808.2/1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมากที่  มท 0808.2/1134  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,101,815 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในตําบล 4
 แหง และเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 ดังนี้ 
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แหง โรงเรียนบานคู(คุรุศิษย
วิทยาคาร) , วัดพนมวัน , สระทอง , อมรสิริสามัคคี ระดับชั้น
อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 จํานวน 460 คน คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวนเงิน 881,452.- บาท 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
คู จํานวน 115 คน          คนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน จํานวนเงิน 220,363.- บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 13,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก เมาส แป้น
พิมพ หมึก สําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองทองถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

วันที่พิมพ : 9/9/2563  13:29:48 หนา : 53/89



พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนายประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
8) มีแป้นพิมพและเมาส
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ  ดัง
นี้
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 160,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
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โครงการปูพื้นกระเบื้องบริเวณโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานคู

จํานวน 160,000 บาท

- โครงการปูพื้นกระเบื้องบริเวณโรงอาหารศูนยพัฒนา  เด็กเล็ก
องคการ   บริหารสวนตําบลบานคู  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนราชการ จํานวน 1,840,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอาหารกลางวัน ตั้งแตชั้นอนุบาลและ
เด็กป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตําบล
ทั้ง 4 แหง ไดแก โรงเรียนอมรสิริสามัคคี , โรงเรียนวัดพนม
วัน , โรงเรียนวัดสระทอง , โรงเรียนบานคู(คุรุศิษย
วิทยาคาร) จํานวน 460 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200วัน เป็น
เงิน1,840,000.-บาทท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามระเรียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ
.2562 คู  ปรากฏในแผนงานการศึกษางาบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษาฯ 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 570,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เลือด สายยาง ลูกยาง น้ํายา
ตางๆ เคมีภัณฑ เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับบริการสาธารณสุข 
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขตามจํานวนหมูบาน/ชุมชน
ละ 20,000 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 1504 ลว 22 พฤษภาคม 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลว 15 พฤษภาคม 2563
(บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัคซีน คาป้าย คาอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 139)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสงเสริมความเขมแข็งใน
ครอบครัวและชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ สรางรายได-ลดรายจายตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9 หนา 125)

คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ
และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
สงเสริมผูสูงวัยพันธุใหมใสใจสุขภาพปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หนา 125)

คาใชจายในการดําเนินโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุและรวม
กิจกรรมเนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ

จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มสําหรับผูมารวมงาน คาเวที คา
เครื่องเสียง คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินการแขง
ชัน คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมผูสูงอายุในวันผู
สูงอายุแหงชาติ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6 หนา 125)
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คาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและสงเสริมอบรมใหความ
รูเรื่องบทบาทหนาที่สตรีตอสังคมไทย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ
และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
สงเสริมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตําบลปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 12 หนา 126)

คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มสําหรับผูมารวมงาน คา
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมวัน
เยาวชนแหงชาติปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะหงานสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หนา  125)

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมฝกอบรม
อาชีพใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานคู

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆคา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานคูปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 13 หนา127)
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คาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริม
สินคาOTOP ตอยอดนวัตกรรมใหกับกลุมอาชีพตางๆและประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลบานคู

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมสินคาOTOP ตอยอด
นวัตกรรมใหกับกลุมอาชีพและประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานคู
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  14 หนา 127)
 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมการออกกําลังกายและการกีฬาใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานคู

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร เงินรางวัล/ถวย
รางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ คาป้ายโครงการและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงาน สนับสนุนและสงเสริมการออก
กําลังกายและการกีฬาใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลบาน
คู ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 15 หนา 127)

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,858,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,244,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,244,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง 3
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง)
2. ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
3. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

วันที่พิมพ : 9/9/2563  13:29:48 หนา : 60/89



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงาน
ชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 342,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวพนักงาน จํานวน 2 ตําแหนง 2
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า
2.ผูชวยนายชางโยธา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,380 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 582,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 352,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายคาตอบแทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจาง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156  วัน
ที่ 9 กันยายน 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําผังเมือง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและการพัฒนา
บุคลากร ใหมีความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคารงาน
พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมือง   เพื่อใหสามารถรวมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมชุมชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891/ ว 1659 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 19 หนา  120)
 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนอมรบ
สัมมนา และคาใชจายอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง ฯลฯเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาทดสอบคุณภาพน้ําประปาและสํารวจแหลงน้ํา
บาดาล
 สารเคมี สารกรองและทอน้ํา ที่ใชสําหรับอุปโภคบริโภค ในเขต
ตําบลบานคู ใหไดมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  20 หนา 120)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      จํานวน   25,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน

วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
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ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

ลักษณะประเภทรายการอื่นๆ หรือที่คาดไมถึง   ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
 5 ฟุต ขนาด 150(ก)*40(ล)*85(ส)ซม.
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงาน
ประมาณ)  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
-  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  -  มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1
 หนวย ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสํารวจติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า  ภายใน
เขตพื้นที่ตําบลบานคู โดย ดําเนินการตามแบบและขอกําหนดของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาค (รายละเอียดจากการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอนาโพธิ์)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอดไฟฟ้าสอง
สวาง  โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือกาน  ไฟฟ้าระบบพลังงานแสง
อาทิตย  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครื่องรับ
โทรทัศน  จานรับสัญญาณ  บัลลาสต  สตารเตอร  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับงาน
ไฟฟ้าและวิทยุ  งานชาง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการสํารวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน ม.1-15 ให
ประชาชน รวมคิด รวมทํา รวมอนุรักษ โดยจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงในการออกสํารวจรังวัด ที่สาธารณะ
ประโยชนประจําหมูบาน ใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัด ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสราง
สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา  131)

คาใชจายในการดําเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานการจัดทําแผนชุมชน/หมู
บาน และแผนพัฒนาทองถิ่น ในการสงเสริม สนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและเพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ ตาม
หนังสือ ที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม 2553
  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2 หนา 131)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมการเรียนรู นอกชั้นเรียน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาจางเหมา รับ-สง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับเด็ก เจาหนาที่และครูที่เขารวมโครงการ คา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเจาหนาที่และครูที่เขารวมโครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาบัตรเขาชม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ คาของขวัญ ของ
รางวัล       คาขนม  คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง  คาจัดทํา
ป้ายโครงการ  คาจางเหมาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กในชุมชนเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาลทั้ง 15 หมูบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี งานบุญประเพณี 
- เพื่อจายเป็นใชจายในการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม งาน
บุญประเพณี  วันสําคัญ งานรัฐพิธี เชน วันปยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช งานบุญประเพณีทองถิ่น
ตางๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบล
บานคู ไดแก คาจางเหมาขบวนนํา รถนําขบวนแหบั้งไฟ รถผา
แดง-นางไอของ องคการบริหารสวนตําบลบานคู คาจางเหมา
ตกแตงสถานที่ คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง/เครื่องเสียง
สนาม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายฐานจุด
บั้งไฟ คาจางเหมาจัดทําฐานบั้งไฟพรอมอุปกรณ คาเงินรางวัลแขง
ขันบั้งไฟขึ้นสูง เงินรางวัลในการประกวดขบวนแฟนซี คาตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดบั้งไฟขึ้นสูง คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแฟนซี คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง
สําหรับแขกผูมารวมงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนา
โพธิ์ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี พ
.ศ. 2564 ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนา
โพธิ์ ประจําป พ.ศ. 2564 ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,712,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,712,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,712,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคู หมูที่ 14 ตําบล
บานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 67,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 67,000 บาท ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เม
ตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 21 ลูกบาศกเมตร ราย
ละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและ
โยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคู หมูที่ 6 ตําบลบาน
คู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 100,000 บาท ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เ
มตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 31.20 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกพงาด หมูที่ 9 
ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 45,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 45,000 บาท ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เม
ตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 13.50 ลูกบาศกเมตร ราย
ละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและ
โยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนกลาง หมูที่ 7 
ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 100,000 บาท ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 31.20 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงบอ หมูที่ 2 ตําบล
บานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 100,000 บาท ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 31.20 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตะครอ หมูที่ 12 
ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณตั้งไว 100,000 บาท  ชวงที่ 1 ขนาด
กวาง 2.5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวง
ที่ 2 ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตทั้ง 2 ฃวง ไมนอยกวา 31.05 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบง หมูที่ 4 ตําบล
บานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 100,000 บาท ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 31.20 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจาน หมูที่ 10 
ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณตั้ง
ไว 100,000 บาท ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เ
มตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 31.20 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บาน
โคกเมฆ หมูที่ 11 ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว 80,000 บาท ขนาดกวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 112.50 ลูกบาศกเมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กํานด ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บานโสกดินแดง หมูที่ 8 
ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว  80,000.- บาท  ชวงที่ 1  ขนาดกวางเฉลี่ย 4
 เมตร  ยาว 280 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร   ชวงที่ 2  ขนาด
กวางเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 100 เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินถมทั้ง 2 ชวงไมนอยกวา 1,072 ลูกบาศกเมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

วันที่พิมพ : 9/9/2563  13:29:49 หนา : 80/89



โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บานเกา
โก หมูที่ 3 ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว  80,000.- บาท  ขนาดกวางเฉลี่ย 3
 เมตร  ยาว 375 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 112.50 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บานโนน
สะอาด หมูที่ 13 ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว 80,000.- บาท ขนาดกวางเฉลี่ย 3
 เมตร  ยาว 375 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 112.50 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บาน
หนองผักบุง หมูที่ 15 ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว  80,000.- บาท ขนาดกวางเฉลี่ย 3
 เมตร  ยาว 375 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 112.50 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด  
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บาน
หนองลุมพุก หมูที่ 1 ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว  80,000.- บาท    ขนาดกวาง
เฉลี่ย 3 เมตร  ยาว 375 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 112.50 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน     
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โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บาน
หนองแอ หมูที่ 5 ตําบลบานคู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

งบประมาณตั้งไว  80,000.- บาท  ขนาดกวางเฉลี่ย 3
 เมตร  ยาว 375 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 112.50 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณสํานักงาน อบต. บานคู จํานวน 440,000 บาท

งบประมาณตั้งไว 440,000 บาท   ขนาดความยาวโดย
รวม 137.50 เมตร  มีความสูง 1.90 เมตร พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝกอบรมการทําเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อเพื่มคุณภาพ
การผลิต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการทําเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมเพื่อเพื่มคุณภาพการผลิตคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชในการฝกอบรม ฯลฯ
(บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
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โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการ
เกษตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุที่ใชในการฝกอบรม ฯลฯ
(บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,138,905 บาท

งบกลาง รวม 15,138,905 บาท
งบกลาง รวม 15,138,905 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,645 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตอง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  โดย
คํานวณไดดังนี้  คาจางตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 110,000 บาท

เงินสบทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฯ
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,596,000 บาท

-เพื่อจายใหกับผูสูงอายุ จํานวน 1,310 ราย จํานวน 866,000
 บาทตอเดือนและจายตามชวงอายุ (ขั้นบันได)เป็น
เงิน 10,596,000 บาท ที่มีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของฯลฯ
-  ผูชวงอายุ 60 – 69 ป จํานวน 650  คนๆ ละ 600 บาท  เป็น
เงิน 390,000   บาท
- ชวงอายุ 70 – 79 ป จํานวน 500  คนๆ ละ 700 บาท เป็น
เงิน   350,000   บาท
- ชวงอายุ 80 – 89 ป จํานวน 160 คนๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 
  128,000   บาท
- ชวงอายุ 90   ขึ้นไป จํานวน  15 คนๆ ละ 1,000  บาท เป็น
เงิน 15,000  บาท  - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,840,000 บาท

วันที่พิมพ : 9/9/2563  13:29:49 หนา : 85/89



คาใชจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 400 รายๆ
ละ 800 บาทตอเดือน เป็นเงิน3,840,000 บาท เพื่อจายใหกับผู
พิการ ที่มีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ
เอดส จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายใหกับผูติดเชื้อเอดส จํานวน 5 รายๆละ 500 บาท ที่มี
สิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
      

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อสํารองจายในการเผชิญเหตุตลอดป เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อ
ใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและ
ยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย  หรือ
กรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวน
รวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมวกควัน เป็นตน และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย หรือ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
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แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561   
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานสวนตําบลที่เสีย
ชีวิต ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่องซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธี
ปฏิบัติในการขอรับความชวยพิเศษกรณีขาราชการผูรับบํานาญ
และลูกจางถึงแกความตาย ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 197,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จขาราชการสวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 08087.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง
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