
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม

อําเภอ หนองหาน   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,725,635 บาท

งบบุคลากร รวม 8,252,598 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,457,410 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 487,740 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนายก/รองนายก1)เงินคาตอบแทนนายก เดือน
ละ 21,120 บาท จํานวน 232,320 บาท
2)เงินตอบแทนรองนายก  2 อัตรา เดือนๆละ 11,610 บาท จํานวน 255,420
 บาท
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 41,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง1)เงินประจําตําแหนงนายกเดือนละ 1,900
  จํานวน 20,900 บาท 
2)เงินประจําตําแหนงรองนายกเดือนละ 950  จํานวน 2 คน  จํานวน 20,900
 บาท
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา(สํานักปลัด) 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 41,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 1.คาตอบแทนพิเศษ
นายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท  เป็นเงิน 20,900 บาท 
2.คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 950 บาท เป็น
เงิน 20,900 บาท
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 83,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือน ๆ ละ 7,560 บาท จํานวน 83,160 บาท
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,802,910 บาท

-เพื่อจายเป็น  
1)คาตอบแทนตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เดือน
ละ 11,610 บาท  จํานวน 127,710  บาท
2)คาตอบแทนตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 9,500 บาท  จํานวน 104,500 บาท 
3)คาตอบแทนตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  35
 คน เดือนละ 7,560 บาท  จํานวน  2,487,240บาท
4)คาตอบแทนตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน  83,160 บาท 
-เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา(สํานักปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,795,188 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,963,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
1)ปลัด อบต. 1 อัตรา จํานวน  470,280 บาท
2)รอง ปลัด อบต. 1 อัตรา จํานวน 455,520 บาท
3)หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา จํานวน 382,560  บาท
4)นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา จํานวน  329,760 บาท
5)นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา จํานวน 210,840 บาท
6)นิติกร 1 อัตรา จํานวน 355,320 บาท
7)นักจัดการทั่วไป 1 อัตรา จํานวน 355,320  บาท
8)เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา จํานวน 158,760 บาท
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(หนวยตรวจ
สอบภายใน)
1)นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา  จํานวน 245,280 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น 
1)เจ้าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด)  1 อัตรา    จํานวน 12,780 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย 
1)ปลัด อบต. 1 อัตรา         
   **คาเงินประจําตําแหนง              จํานวน  84,000   บาท
   **คาตอบแทนพิเศษรายเดือน      จํานวน  84,000   บาท
                                   รวมทั้งสิ้นจํานวน  168,000 บาท
2)รองปลัด อบต.    1  อัตรา            จํานวน   42,000  บาท
3)หัวหน้าสํานักปลัด   1 อัตรา          จํานวน   42,000  บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559(สํานักปลัด)  

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย   
1)นักการภารโรง  1 อัตรา  เป็นเงิน  196,080  บาท
-เป็นไปตามประกาศ ก.จ.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 5)พ.ศ
.2561 (สํานักปลัด)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,321,728 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
1)ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
1 อัตรา จํานวน 260,964 บาท
2)ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
1 อัตรา  จํานวน  187,200  บาท
3)ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2
 อัตรา จํานวน 351,936 บาท
4)พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
จํานวน  305,628 บาท
5)คนงานทั่วไป  2 อัตรา(พนักงานจ้างตามทั่วไป) จํานวน  216,000 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
1)พนักงานขับรถยนต  2  อัตรา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน  24,960
 บาท
2)คนงานทั่วไป  2 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป)  
จํานวน   24,000  บาท
-เป็นไปตาม  1)ประกาศคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิง
หาคม พ.ศ.2558 (สํานักปลัด)  

งบดําเนินงาน รวม 2,984,737 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559(สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,489,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
2)หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559 เรื่อง  หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(สํานัก
ปลัด)

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 ราย เดือนละ 7,500
 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท  
2)คาจ้างเหมาบริการพนักงานประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ราย เดือนละ 7,500
 บาท  เป็นเงิน 90,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559 (สํานักปลัด)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-(1)เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมา
ทําการอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลคาบันทึก
ข้อมูลตางๆ ของตําบล จ้างเหมาสูบน้ํา  จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร  และสื่อสิ่ง
พิมพตางๆ  คาบริการกําจัดปลวก คาล้างอัดฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโพนงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 158,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม
เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2561   มียอดรายรับจริง  33,754,200.00
 บาท  คํานวณได้ดังนี้  33,754,200x1/100  =  337,542  บาท  ให้เบิกจาย
ได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตาม
คาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลัก
ฐานการจายเงินตามรายการคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจาย
เงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จาย  จํานวน 66,200 บาท
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลโพนงาม ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคา
รับรอง  ให้เบิกจายได้เทาที่จายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจาย  จํานวน 92,400 บาท
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามหนังสือสั่งการเรงดวนจากทางอําเภอหรือจังหวัด จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการตามหนังสือสั่งการเรงดวนจากทางอําเภอหรือ
จังหวัด   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน  เครื่องเสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้
ผู้ชนะการแขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 46  ลําดับที่ 4
 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ของ อบต.โพนงาม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ  รายละเอียดดังนี้
1)คาป้าย เอกสารประชาสัมพันธ  และรายงานผลงานประจําปี เอกสารประชา
สัมพันธที่จัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม
2)คาจ้างเหมาจัดทําแผนพับ  วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว  1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูป
โภ(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 45  ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล
โพนงาม  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด(กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหนงวาง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม  และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ  การรณรงค  หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหาร คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  มาตรา 17  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6
  กรกฎาคม 2561  เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ  การตั้งงบประมาณเพื่อ
เป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง(สํานักปลัด)

คาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 111  ลําดับที่ 12
 (สํานักปลัด)
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คาพวงมาลัย  กระเช้า  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาใช้ในงานพิธี
ตางๆ พิธีศาสนา หรืองานกิจการของท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลตางๆ  คา
พวงมาลา  และพานประดับพุมดอกไม้
3)หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่  11
  สิงหาคม 2530 เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลตางๆ คาพวง
มาลา  และพานประดับพุมดอกไม้(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม

จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(สํานักปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)

โครงการประชุมเครือขายป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด และศูนยยุติธรรมชุมชน
ตําบลโพนงาม

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชุมเครือขายป้องกันอาชญากรรมยาเสพ
ติด   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 45  ลําดับที่ 3
 (สํานักปลัด )
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โครงการประชุมสวนราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามนโยบายรัฐบาลและคําสั่งจากคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ  หรือคําสั่ง  หนังสือสั่งการจากระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 46  ลําดับที่ 4
 (สํานักปลัด)

โครงการองคการบริหารสวนตําบลโพนงามเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการองคการบริหารสวนตําบลโพนงามเคลื่อน
ที่   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 46  ลําดับที่ 7
 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 614,137 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 181,137 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
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สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:46 หน้า : 24/182



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
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เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  ปริ้นทเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
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ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 743,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบของอบต.
-เป็นไปตาม1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่  12 กันยายน 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
  ลงวันที่  3 สิงหาคม  2560(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบของอบต.
-เป็นไปตาม1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่  12 กันยายน 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
  ลงวันที่  3 สิงหาคม  2560(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ(สํานักปลัด)   

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชา
ตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาใช้คูสาย Internet  ตําบล สําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโพนงามและอินเตอรเนตชุมชน  บริการสื่อสารและโทร
คมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คา
วิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 455,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 455,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ สําหรับประธาน รองประธาน เลขานุการ จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  เลขานุการสภาฯ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,000 เป็นเงิน 9,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(สํานัก
ปลัด)
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เก้าอี้ สําหรับสมาชิกสภา อบต.โพนงาม จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับสมาชิกสภา อบต.โพนงาม   จํานวน 42
 ตัวๆ ละ 2,000 เป็นเงิน  84,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(สํานัก
ปลัด)

เก้าอี้นวม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นวมจํานวน 50 ตัวๆ ละ 500  เป็นเงิน 25,000
  บาท
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ(สํานัก
ปลัด)

โตะทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที่  จํานวน 10 ตัวๆละ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(สํานัก
ปลัด)

แทนยืนบรรยายอเนกประสงค(โพเดียม) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนยืนบรรยายอเนกประสงค
วัสดุทําด้วยไม้เนื้อแข็งอยางดี หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง
หรือดีกวาจํานวน 2 แทนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน  10,000  บาท 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(สํานัก
ปลัด)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร จํานวน 27,700 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSI Lumens (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561 หน้า 55-56)
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว  สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอรและวิดิโอ
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา(สํานักปลัด)

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ  ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม  100  นิ้ว(ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 55)
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1)ขนาด  100  นิ้ว  หรือ 60x80 นิ้ว หรือ  60x84 นิ้ว หรือ 64x84
 นิ้ว หรือ 5x7 ฟุต หรือ 6x6 ฟุต(สํานักปลัด)

ไมโครโฟนประชุม เครื่องเสียงประชุม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1)เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม  จํานวน 1 เครื่อง
2)ไมโครโฟนห้องประชุมสภา สําหรับประธาน จํานวน 1 ชุด
3)ไมโครโฟนห้องประชุมสภา สําหรับผู้รวมประชุม  จํานวน 25 ชุด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(สํานัก
ปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท  เป็นเงิน  34,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
- คุณลักษณะพื้นฐาน  ดัง
นี้                                                                          
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส   
 - มีจอแสดงภาพมีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1)มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  600x600  dpi
2)มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที(ppm)
3)มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
4)มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
5)มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
6)สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน หรือซอมแซมครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ที่ชํารุดเสียหาย เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถาย
เอกสาร หรือเครื่องปรับอากาศรถยนต  กล้องถายรูป  โตะ เก้าอี้  รวมทั้งยาน
พาหนะและเครื่องจักรกลตางๆ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในการ
เก็บข้อมูลการประเมินพึงพอใจการปฏิบัติราชการโดยจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หนวยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หนวยงานเอกชน
ที่มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีอําเภอหนองหาน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน เพื่อจายเป็นคา
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีอําเภอหนองหาน ประจําปี 2562 จํานวน 8,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 47  ลําดับที่ 10
 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,665,408 บาท
งบบุคลากร รวม 2,762,208 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,762,208 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,148,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น
1)ผู้อํานวยการกองคลัง                    จํานวน   442,320   บาท
2)นักวิชาการจัดเก็บรายได้               จํานวน   210,840   บาท
3)นักวิชาการเงินและบัญชี                จํานวน   210,840  บาท
4)เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา    จํานวน   530,160   บาท
5)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         จํานวน   297,900   บาท
6)เจ้าพนักงานธุรการ                       จํานวน    158,760  บาท
7)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้              จํานวน   297,900  บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 55,380 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น 1)เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 21,300 บาท
2)เจ้าพนักงานธุรการ                 จํานวน 12,780 บาท
3)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 21,300 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย 
1)ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา จํานวน  42,000 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 493,788 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย
1)ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  2
 อัตรา  จํานวน 340,656 บาท
2)ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1
 อัตรา จํานวน  153,132 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,320 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
1)ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1
 อัตรา   จํานวน  10,140 บาท
2)ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1
 อัตรา จํานวน 12,180  บาท
-เป็นไปตาม  1)ประกาศคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิง
หาคม พ.ศ.2558 (กองคลัง)  
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งบดําเนินงาน รวม 878,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 25581)ประโยชนตอบแทนอื่น 80,000 บาท
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ 100,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  11 กันยายน 2560
 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 498,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
2)หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559 เรื่อง  หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(กอง
คลัง)

คาจ้างเหมาบริการทําป้ายเพื่อการโฆษณาและเผยแพร จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างทํา
โปสเตอร  การบันทึกภาพยนต  วิดิโอ  วิดีทัศน  คาล้างอัดขยายรูปถาย  การ
จ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบล  ในสื่อประเภทตางๆ  เชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  หนังสือ
พิมพ วารสาร  แผนพับ  ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ(กองคลัง)

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 276,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
(1) คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 1 ราย เดือนละ 7,000
 บาท  จํานวน 84,000 บาท
(2)คาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล  จํานวน 1 ราย เดือนละ 8,000
 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท
(3)คาจ้างเหมาบริการพนักงานผลิตสื่อ  จํานวน 1 ราย เดือนละ 8,000
 บาท จํานวน 96,000 บาท 
-เป็นไปตาม1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19
  มีนาคม 2561 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559(กองคลัง) 
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คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เลมอื่นใด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
2)หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559 เรื่อง  หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(กอง
คลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการไปอบรมสัมนาของพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองคลัง)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาใช้จายในการจัดทําแผนที่แมบท  งานจัดทําแผนที่
กายภาพ  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน  งานน้ําเข้าข้อมูลทะเบียนทรัพยสิน  ผ.ท.1
 งานสํารวจข้อมูลภาคสนาม  งานจัดทําทะเบียนทรัพยสิน  งานจัดทําแผนที่
ภาษี(ผท.7)  และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 46  ลําดับที่ 5 (กอง
คลัง)
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โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ขององคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ด้านภาษีท้อง
ถิ่น   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 47  ลําดับที่ 8 (กอง
คลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา 1.วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท  
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
-รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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-รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
-รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
 2.คาวัสดุสิ่งพิมพ  30,000  บาท  จายเป็นคาวัสดุสิ่งพิมพ จากโรงพิมพอาสา
รักษาดินแดน และสิ่งพิมพอื่นที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล เชน ใบเสร็จรับเงิน  แบบพิมพ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และ
อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
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 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจัดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
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เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  ปริ้นทเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
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ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชา
ตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 25,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,600  บาท เป็น
เงิน 3,200  บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
- คุณลักษณะพื้นฐาน  ดัง
นี้                                                                          
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส   
 - มีจอแสดงภาพมีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562(กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน  2 เครื่องๆ
ละ  2,500 บาท เป็นเงิน 5,000บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA(480 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 928,044 บาท

งบบุคลากร รวม 815,844 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 815,844 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 497,760 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น 
1)นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน   339,000  บาท
2)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน  158,760  บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น  
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด) 1
 อัตรา  จํานวน 12,780 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,304 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฏหมาย 
1)ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) 1 อัตรา  จํานวน 163,992 บาท  
2)พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 อัตรา  จํานวน 117,312
 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
1)พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1 อัตรา   จํานวน  24,000
 บาท
-เป็นไปตาม  1)ประกาศคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิง
หาคม พ.ศ.2558 (สํานักปลัด)  

งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร.ในพื้นที่ตําบลโพนงาม  ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตางๆ ที่มีความจําเป็นในการให้ความชวยเหลือ  ในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยเบิกจายตามระเบียบทางราชการกําหนดไว้(สํานัก
ปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเตาแกส  จํานวน 1 เตา
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  เตาแกส  จํานวน 1 เตา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้   
1) แบริเออร 5 อันๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
2) ชุดอุปกรณชางในรถยนต 5,000 บาท
3) ไฟสปอตไลน 2 ชุดๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 40,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 3,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,600  เป็นเงิน 3,200
 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(สํานัก
ปลัด)

ตู้เก็บอุปกรณเครื่องมือ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณเครื่องมือ  จํานวน 1 หลัง 
-เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ(สํานัก
ปลัด)

พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท 
-เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ(สํานัก
ปลัด)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ  ชนิดติดรถยนต 25 วัตต  จํานวน 1
 เครื่อง  คุณสมบัติดังนี้
1)ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 25 วัตต  ประกอบด้วย  ตัว
เครื่อง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ อุปกรณติดตั้งครบชุด  หนังสือคูมือ(ยานความ
ถี่สําหรับหนวยงานราชการ  VHF 136-174 Mhz) ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561(สํานักปลัด) 
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 ตัว
-เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ(สํานัก
ปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงคป้องกัน ประชารัฐรวมใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง โดย ศูนย
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน เพื่อจายเป็นคา
โครงการรณรงคป้องกัน ประชารัฐรวมใจถนนปลอดภัยทุกเส้น
ทาง   จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลําดับ 5 (สํานัก
ปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 469,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนักงาน
1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จํานวน 4 รายๆละ 7,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 72  ลําดับที่ 3
 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําปี 2563

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดใน
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 72  ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
1)ถังดับเพลิง ขนาด 15  ปอนด จํานวน 5 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็น
เงิน  7,500 บาท
2)หัวกะโหลกดูดน้ําโลหะผสม เป็นเงิน  3,500 บาท(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยาแบตเตอรี่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 1 เครื่องๆละ  3,000  บาท (สํานัก
ปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,474,584 บาท

งบบุคลากร รวม 5,172,084 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,172,084 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,057,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น  
1)ผู้อํานวยการกองการศึกษา            จํานวน   376,080    บาท
2)นักวิชาการศึกษา                        จํานวน   210,840    บาท
3)ครู อันดับ คศ.1 จํานวน  8 อัตรา  เป็นเงิน  2,091,000   บาท
4)ครูผู้ดูแลเด็ก  อันดับ ครูผู้ชวย จํานวน  2 อัตรา  เป็นเงิน  379,200  บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
2)กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2561  
3)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 135  ตอนที่ 76 ลงวันที่  26  กันยายน พ
.ศ.2561
4)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑ
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวันที่  10 มิถุนายน พ.ศ.2562
5)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
6)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย 
- ผู้อํานวยการกองศึกษา 1 อัตรา จํานวน  42,000 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการให้กับพนักงานข้าราชการครู(จากเงินอุด
หนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร
ให้  รายละเอียดดังนี้)
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุงยั้ง  จํานวน 1 อัตราๆละ  3,500 เป็น
เงิน  42,000  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา  จํานวน 1 อัตราๆละ  3,500 เป็น
เงิน  42,000  บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงิน
วิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2547
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,863,672 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย    
1)ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1
 อัตรา จํานวน  241,740  บาท
2)ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
1 อัตรา จํานวน  123,180   บาท
3)ผู้ชวยครูดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  1  อัตรา  จํานวน 242,484
 บาท
4)ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4 อัตรา  จํานวน  608,268 บาท
5)ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 6  อัตรา  จํานวน  648,000บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 125,292 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)จํานวน1
 อัตรา  จํานวน  24,000 บาท
2) ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 29,292
 บาท
3)ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 6 อัตรา  เป็นเงิน 72,000 บาท
-เป็นไปตาม  1)ประกาศคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิง
หาคม พ.ศ.2558 (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 283,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
5)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
6)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 58,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
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สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองการ
ศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
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 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองการ
ศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองการ
ศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองการ
ศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
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โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  ปริ้นทเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
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ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองการ
ศึกษา)

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
- คุณลักษณะพื้นฐาน  ดัง
นี้                                                                          
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแป้นพิมพและเมาส   
 - มีจอแสดงภาพมีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562(กองการศึกษา)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน  1 เครื่องๆ
ละ  2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA(480 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562(กองการ
ศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,034,445 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,878,245 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,222,960 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 ราย เดือนละ 7,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 428,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  252 คน x 1,700
 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
  มิถุนายน 2552
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 59  ลําดับที่ 10
 (กองการศึกษา)
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คาใช้จายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 284,760 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
-จัดสรรสําหรับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให้พิจารณาตั้งงบ
ประมาณ ดังนี้
(1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
(2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี
(3) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (กองการศึกษา)

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  อัตรารายละ  2,000
  บาท/ปี  รวมทั้งสิ้น  13 ราย   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 60  ลําดับที่ 12
 (กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันทักษะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดโครงการแขงขันทักษะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็น
คาวัสดุในการจัดงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 66  ลําดับที่ 5 (กอง
การศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   โดยจาย
เป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 58  ลําดับที่ 5(กอง
การศึกษา)
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โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน  เครื่องเสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้
ผู้ชนะการแขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 61  ลําดับที่ 17
 (กองการศึกษา)

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 แหง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันเด็กจมน้ําในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 64  ลําดับที่ 25
 (กองการศึกษา)
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โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กเล็ก 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 96  ลําดับที่ 6 (กอง
การศึกษา)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 96  ลําดับที่ 6 (กอง
การศึกษา)

โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมประกันสุขภาพภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 62  ลําดับที่ 21
 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารการจัดสถานศึกษา จํานวน 1,234,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพน
งาม จํานวน 1,029,000  บาท  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ศาลา จํานวน  205,800 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่  8
  พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย 2563(กอง
การศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,640,285 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,600,285 บาท

(1)เพื่อจายเป็นอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต
.โพนงาม จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 210 คน เป็น
เงิน 402,402 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น”
(2)เพื่อจายเป็นอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน(สพฐ) ในเขตพื้นที่ อบต.โพน
งาม ทั้ง 10 แหง จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 1,105
 คน เป็นเงิน 2,117,401 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  “ทั้งนี้ จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น”
(3)เพื่อจายเป็นอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ศาลา จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 42 คน เป็น
เงิน80,480.40 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น”
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 8
 (กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านศาลา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลําดับที่  10
 หน้า 59 (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของอบต.
-เป็นไปตาม1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่  12 กันยายน 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
  ลงวันที่  3 สิงหาคม  2560(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 736,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 736,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง จํานวน 486,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  17 เครื่องๆละ  28,600
 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 73)
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  18,000  บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000
 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER)สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกสวน  ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้  สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร(กองการศึกษา)

ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนามของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคํา จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
คํา  ชุดกระดานลื่นนกฮูกและผองเพื่อนไมต่ํากวาขนาด 500x290x260
 เซนติเมตร(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,420,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4,420,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโรงเรียนคาอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จํานวน 10 โรง อัตราคน
ละ 20 บาท/คน ทั้งหมด 1,105 คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 4,420,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น”
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 4 (กอง
การศึกษา)
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเข้าคายเยาวชน จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเข้าคายเยาวชน  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 15
 (กองการศึกษา)
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โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่  21
  สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 62  ลําดับที่ 19
 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,656,000 บาท

งบบุคลากร รวม 908,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 908,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น 
1)ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จํานวน   416,160  บาท
2)นักวิชาการสุขาภิบาล   จํานวน   210,840 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)(กองสาธารณ
สุข)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย 
1)ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  1 อัตรา จํานวน  42,000
  บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559 (กองสาธารณสุข)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 239,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
1)ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1
 อัตรา  จํานวน  239,400 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(กองสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 896,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558(กองสาธารณสุข)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองสาธารณสุข)
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คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุข)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 186,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 ราย เดือนละ 8,000
 บาท  เป็นเงิน 96,000 บาท
2)คาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 1 ราย  เดือนละ 7,500
 บาท  เป็นเงิน 90,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  7 ธันวาคม 2559
 (กองสาธารณสุข)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตางๆ ดังนี้
1)คาจ้างบริการเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ เชน คาจ้างเหมาบริการพนหมอกควัน สื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ   คาล้างอัดฉีดรถยนต  คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ตางๆ คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่  ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ 
2)คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
 คาจ้างถายเอกสารตางๆ ฯลฯ
3)คาจ้างเหมาจัดทําแผนพับ  วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
4)คาจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
5)คาจ้างเหมาบริการ  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําสิ่งของ  จัดทําอาหาร,คา
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ
6)คาธรรมเนียมและคาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน
7)คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการทําประกันภัยรถยนต ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว  1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสาธารณสุข)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสาธารณสุข)

คาลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสาธารณสุข)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สาธารณสุข)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สาธารณสุข)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สาธารณสุข)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
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เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  ปริ้นทเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:46 หน้า : 98/182



ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 409,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 409,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,600  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ(กอง
สาธารณสุข)

โตะสํานักงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสํานักงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 5,500 บาท
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีสํานัก
งานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน  ธันวาคม 2561(กอง
สาธารณสุข)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน  1 เครื่องๆ
ละ  2,500 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA(480 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562(กองสาธารณ
สุข)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน หรือซอมแซมครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ที่ชํารุดเสียหาย เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถาย
เอกสาร หรือเครื่องปรับอากาศรถยนต  กล้องถายรูป  โตะ เก้าอี้  รวมทั้งยาน
พาหนะและเครื่องจักรกลตางๆ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กองสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน รวม 442,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 442,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 420,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 21 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท เป็นเงิน 420,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 17
 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 50  ลําดับที่ 2 (กอง
สาธารณสุข)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่  12
  มกราคม 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/1745
 ลงวันที่  31  สิงหาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่  10 เมษายน 2561   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 51  ลําดับที่ 3(กอง
สาธารณสุข)
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งานโรงพยาบาล รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมพาหะนําโรคพิษสุนัข
บ้า โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจักงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 51  ลําดับที่ 4 (กอง
สาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการตําบลนมแมเพื่อสายใยแหงครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลโพนงาม-บ้าน
โคก 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 5(กอง
สาธารณสุข)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอหนองหาน ของศูนยปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอหนองหาน(ศป.ปส.อ.)จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 52  ลําดับที่ 6 (กอง
สาธารณสุข)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 673,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 673,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 611,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 528,000 บาท

-เพื่อจายเป็น  1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 2 ราย เดือน
ละ  8,000 บาท เป็นเงิน 192,000 บาท
2)คาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 4 ราย เดือนละ  7,000
 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559 (กองสาธารณสุข)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ และหรือตกแตง
ภายในรถพยาบาล เชน แอรห้องโดยสารผู้ป่วย ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว  1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสาธารณสุข)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:46 หน้า : 104/182



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 9 (กอง
สาธารณสุข)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:46 หน้า : 105/182



ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป รายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุการแพทย  ดังนี้  
ข ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  คาวัสดุการแพทยหนวยปฏิบัติการกู้ชีพ เพื่อจัดซื้ออุปกรณวัสดุใช้ในงานกู้
ชีพ คาจัดซื้อเวชภัณฑยาฉุกเฉินประจํารถกู้ชีพ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ จํานวน 6 ชุดๆละ  2,000 บาท(กอง
สาธารณสุข)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,775,772 บาท

งบบุคลากร รวม 1,381,272 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,381,272 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,070,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงานสวน
ท้องถิ่น 
1)ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม        จํานวน      429,240 บาท
2)นักพัฒนาชุมชน                             จํานวน      323,760 บาท
3)เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                 จํานวน      158,760  บาท
4)เจ้าพนักงานธุรการ                           จํานวน      158,760  บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)(กองสวัสดิการ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น
1)เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน 12,780 บาท
2)เจ้าพนักงานธุรการ          จํานวน 12,780 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)(กองสวัสดิการ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย  
1)ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  1 อัตรา จํานวน  42,000 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559(กองสวัสดิการ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 239,772 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย 
-ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา จํานวน  239,772
 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(กองสวัสดิการ)

เงินอื่นๆ จํานวน 3,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสู้รบ พ.ส.ร. ของ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือน  จํานวน 3,420 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559(กองสวัสดิการ)
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งบดําเนินงาน รวม 367,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558(กองสวัสดิการ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองสวัสดิการ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองสวัสดิการ)

ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง
1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล  จํานวน 1  ราย เดือนละ  8,000
 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559(กองสวัสดิการ)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
2)หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559 เรื่อง  หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(กอง
สวัสดิการ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสวัสดิการ)

คาใช้จายในการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ของ อบต.โพนงาม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาป้าย  เอกสารประชาสัมพันธ และรายงานผลงาน
ประจําปี เอกสารประชาสัมพันธที่จัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนตําบลโพน
งาม(กองสวัสดิการ)
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คาลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสวัสดิการ)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:46 หน้า : 112/182



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสวัสดิการ)

ค่าวัสดุ รวม 108,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 48,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สวัสดิการ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สวัสดิการ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองสวัสดิการ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สวัสดิการ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
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โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  ปริ้นทเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
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ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สวัสดิการ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชา
ตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)(กองสวัสดิการ)

งบลงทุน รวม 26,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน สําหรับผู้บริหาร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  สําหรับผู้บริหาร  ขนาด  65(W)x73(O)x120(H) 
เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีในบัญชีสํานักงาน
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2561)(กอง
สวัสดิการ)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
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ผ้ามานพร้อมอุปกรณ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้ ผ้ามานพร้อม
อุปกรณ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สวัสดิการ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน  1 เครื่องๆ
ละ  2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA(480 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562(กองสวัสดิการ)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆละ 700  บาท เป็น
เงิน 1,400  บาทคุณลักษณะพื้นฐาน
1)สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card)ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา  4.8 MHz
3)สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ(Interface)แบบ USB ได้
4)สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card)ที่ใช้แรงดับไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562(กองสวัสดิการ)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 127,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 127,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 127,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 55  ลําดับที่ 1 (กอง
สวัสดิการ)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อชวยเหลือประชาชนในตําบลโพนงาม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ตําบลโพนงามโดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน  เครื่องเสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 55  ลําดับที่ 2(กอง
สวัสดิการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้
พิการ   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน  เครื่องเสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้
ผู้ชนะการแขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 56  ลําดับที่ 4 (กอง
สวัสดิการ)
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โครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ
  โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 56  ลําดับที่ 5(กอง
สวัสดิการ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,817,852 บาท

งบบุคลากร รวม 4,088,352 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,088,352 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,205,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  
1)ผู้อํานวยการกองชาง          จํานวน       455,520  บาท
2)นักจัดการทั่วไป                จํานวน        355,320 บาท
3)นายชางโยธา                  จํานวน         297,900 บาท
4)เจ้าพนักงานการประปา      จํานวน         297,900 บาท
5)นายชางเขียนแบบ            จํานวน         297,900 บาท
6)นายชางไฟฟ้า                 จํานวน         275,040  บาท
7)เจ้าพนักงานธุรการ            จํานวน         225,720  บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น 
1)นายชางโยธา(กองชาง)   1 อัตรา           จํานวน 21,300 บาท
2)นายชางเขียนแบบ(กองชาง) 1 อัตรา       จํานวน 21,300 บาท
3)เจ้าพนักงานการประปา(กองชาง) 1 อัตรา  จํานวน 21,300 บาท
-เป็นไปตาม 1) ประกาศ  ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 5)
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวย
การกองชาง (กองชาง) 
1)ผู้อํานวยการกองชาง  1 อัตรา  จํานวน  42,000  บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ
.2559(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,585,668 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฏหมาย  
-ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา จํานวน 190,692
 บาท
-ผู้ชวยนายชางโยธา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)                              1
 อัตรา จํานวน 150,756 บาท ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง(ฉบับที่ 4)(กองชาง)
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย  
1)พนักงานขับรถขยะ  2 อัตรา(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน  310,128
 บาท
2)พนักงานประจํารถขยะ  6 อัตรา(พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ)   จํานวน 718,092  บาท
3)พนักงานประจํารถขยะ  2 อัตรา(พนักงานจ้างทั่วไป)   จํานวน  216,000
   บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4)(กองสาธารณสุข)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 191,484 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 
1)ผู้ชวยนายชางโยธา(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา  จํานวน  8,664 บาท
-เป็นไปตาม  1)ประกาศคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิง
หาคม พ.ศ.2558 (กองชาง)

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1372 ลง
วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 
1)พนักงานขับรถขยะ  2  อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)จํานวน  14,820
 บาท
2)พนักงานประจํารถขยะ 6  อัตรา(พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน  144,000 บาท
3)พนักงานประจํารถขยะ 2 อัตรา(พนักงานจ้างตามทั่วไป) จํานวน 24,000
 บาท
-เป็นไปตาม  1)ประกาศคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิง
หาคม พ.ศ.2558(กองสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 717,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 372,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 282,000 บาท

-เพื่อจายเป็น  1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป จํานวน  1  ราย  เดือน
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน  96,000  บาท
2)คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด  จํานวน  1  ราย เดือน
ละ 7,500 บาท  เป็นเงิน 90,000   บาท  
3)คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้า  จํานวน  1  ราย  เดือนละ 8,000
 บาท เป็นเงิน  96,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19
  มีนาคม 2561 (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล   และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:47 หน้า : 134/182



และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองชาง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้น
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เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  ปริ้นทเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
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ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองชาง)

งบลงทุน รวม 12,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน  สําหรับผู้บริหาร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  สําหรับผู้บริหาร  ขนาด  65(W)x73(O)x120(H) 
เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีในบัญชีสํานักงาน
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2561)(กองชาง)

โตะสํานักงาน  สําหรับผู้บริหาร จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโตะสํานักงาน  สําหรับผู้
บริหาร  ขนาด  138.5(W)x67(O)x75.3(H) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 7,000 บาท 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีในบัญชีสํานักงาน
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2561)(กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน  1 เครื่องๆ
ละ  2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA(480 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562
(กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,358,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,358,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,358,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ้าน  หมูที่ 13
- ข้างวัดสระนันทะวัน
- สี่แยกบ้านนายแสนพันถึงห้วยหิน
- แยกบ้านนายวิชาญ ตําบลดอนหายโศก

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ้าน หมูที่ 13  1.ข้าง
วัดสระนันทะวัน 2. สี่แยกบ้านนายแสนพันถึงห้วยหิน  3.แยกบ้านนายวิ
ชาญ ตําบลดอนหายโศก  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  106  ลําดับที่  33
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา คุ้มหนองบอ ไปบ้านศาลาและหนองบอ หมูที่ 9 จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา คุ้มหนองบอ ไปบ้าน
ศาลาและหนองบอ หมูที่ 9  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  104  ลําดับที่  26
  (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านนายประจักร สงวนรักษ ถึงบ้านนางจันที สี
โนนเขวา  หมูที่ 8

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านนายประ
จักร  สงวนรักษ  ถึงบ้านนางจันที  สีโนนเขวา หมูที่ 8  ตามแบบแปลน กฟภ
.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  104    ลําดับที่  23
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํารอบหมูบ้านทางทิศเหนือ หมูที่ 18 จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํารอบหมูบ้านทางทิศ
เหนือ หมูที่ 18  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 107     ลําดับที่  41
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (เส้นหนองดินจี่-หนองทุงยั้ง) หมูที่ 12 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (เส้นหนองดินจี่-หนอง
ทุงยั้ง) หมูที่ 12  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 105     ลําดับที่  31
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เส้นแยกป่าช้าอําเภอประจักษ หมูที่ 10 จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เส้นแยกป่าช้าอําเภอ
ประจักษ หมูที่ 10  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 104     ลําดับที่  27
  (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเส้นบ้านนายศิริ  ชมชัยรัตน สามแยก หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เส้นบ้านนายศิริ ชมชัย
รัตน สามแยก หมูที่ 7  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 103     ลําดับที่  22
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน คุ้มหนองบอน้อย และคุ้มดอน
บาก หมูที่ 9

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน คุ้ม
หนองบอ ไปบ้านศาลาและหนองบอ หมูที่ 9  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 104    ลําดับที่ 27
   (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้านโพนงาม  หมูที่ 1 จํานวน 81,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้านโพน
งาม   หมูที่ 1  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  101    ลําดับที่  11
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางรอบหมูบ้าน หมูที่  2 จํานวน 67,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางรอบหมูบ้าน  หมู
ที่ 2  ตามแบบแปลน กฟภ.กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  94    ลําดับที่  2
  (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 801,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 745,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็น  1)คาจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะ จํานวน  2  ราย  เดือน
ละ 7,500 บาท เป็นเงิน  180,000  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม 2561 (กองสาธารณสุข)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บคาขยะมูลฝอย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561(กองสาธารณสุข)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อเป็นคากําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัด
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561(กองสาธารณสุข)
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โครงการบริหารจัดการขยะอยางบูรณาการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่องเสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตง
สถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 50  ลําดับที่ 1 (กอง
สาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจาย
เป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้    ถังขยะ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ(กอง
สาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี  จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
หรือ ขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15  มีนาคม  2562(กองสาธารณ
สุข)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาการวางงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแก้ไขปัญหาการวางงาน
   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 74  ลําดับที่ 1(กอง
สวัสดิการ)
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โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 63  ลําดับที่ 23
 (กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมตามนโยบายและความจําเป็นเรงดวนเพื่อสงเสริมรายได้
ตามนโยบาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมตามนโยบายและความจําเป็นเรง
ดวน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 74  ลําดับที่ 1 (กอง
สวัสดิการ)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ชางตัดผม ชางเสริม
สวยทําอาหาร ทําขนม ทําลูกประคบสมุนไพร
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 96  ลําดับที่ 6(กอง
สวัสดิการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพและสงออกกลุม OTOP จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพและสงออก OTOP
โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 75  ลําดับที่ 4
  (กองสวัสดิการ)
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โครงการสนับสนุนกลุมพัฒนาสตรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมกลุมสตรี
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 55  ลําดับที่ 3 (กอง
สวัสดิการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

กลุมอาชีพตําบลโพนงาม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนกลุมอาชีพตําบลโพนงาม จํานวน  50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66และมาตรา  67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )หน้าที่ 75 ลําดับที่  5 (กอง
สวัสดิการ)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 198,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงาน
1)คาจ้างเหมาบริการพนักงานสันทนาการ    จํานวน  1
  ราย  จํานวน  108,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559 (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในพื้นที่ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในพื้นที่ และเตรียม
พื้นที่ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด (ฟุตบอล 7 คน,ฟุตซอล,วอลเลย
บอล,ตะกร้อ,ฟุตบอล 4 คน,เปตอง)โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาชุด
กีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอ
ฮอลล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขัน
และหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล
เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขง
ขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ   คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 68ลําดับที่ 11 (กอง
การศึกษา)
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โครงการจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน(จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน
    โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 67  ลําดับที่ 7(กอง
การศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ   โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่องเสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตง
สถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมวันลอย
กระทง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่
เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่
จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชา
หรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดงานประเพณีสงกรานตโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภท
สิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทํา
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่
เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่
จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชา
หรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 68  ลําดับที่ 13
 (กองการศึกษา)
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โครงการอนุรักษประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษประเพณีรดน้ําขอพร
ผู้สูงอายุ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่
เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่
จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชา
หรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้จายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีแหลงโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจําปี 2563

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหลงมรดกโลกบ้านเชียง ที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองหาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 19 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนขบวนแหในงานประเพณีประจําปีทุงศรีเมืองอุดรธานี ประจําปี 
2562

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาอุดหนุนโครงการสนับสนุนขบวนแหในงานประเพณีประจําปีทุงศรี
เมืองอุดรธานี ประจําปี 2562 ที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 20 (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,490,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,490,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,490,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างป้ายแนวเขตตําบลโพนงาม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างป้ายแนวเขตตําบลโพนงาม  จํานวน 4 ป้าย(ตามแบบ
แปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  112  ลําดับที่ 14
   (กองชาง)

วันที่พิมพ : 30/9/2562  11:37:47 หน้า : 162/182



โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโพนงาม ตามแบบแปลน อบต.โพนงาม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 110  ลําดับที่ 8
 (สํานักปลัด)

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวางนาดี พร้อมประตู จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายคากอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวางนาดี  พร้อม
ประตู แบบแปลน อบต.โพนงามกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 60  ลําดับที่  14
 (กองการศึกษา)

โครงการกอสร้างศาลากลางบ้าน หมูที่ 20 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลากลางบ้าน หมูที่ 20 (ตามแบบแปลนของ อบต
.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 108    ลําดับที่ 3
 (กองชาง)

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายคากอสนามเด็กเลนสร้างปัญญา แบบแปลน อบต.โพนงามกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 2  ลําดับที่  57
 (กองการศึกษา)
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โครงการตอเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าอาคารสํานักงาน อบต.หลังใหม) จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารสํานักงาน อบต
.หลังใหม(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  110  ลําดับที่ 9
   (กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านตะวันออกไปวัดอรัญยิกาวาส หมู
ที่ 6

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านตะวันออกไปวัดอรัญยิ
กาวาส  หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50
 เมตร  ยาว 115 เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่   123 ลําดับที่  35
  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดโพธิ์ศรีสมพรหนองป๋อม
แป๋ม หมูที่ 10

จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นข้างวัดโพธิ์ศรีสมพร
หนองป๋อมแป๋ม หมูที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล
ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 73.5 เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  124  ลําดับที่  40
  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปเมรุทางทิศตะวันตกของหมูบ้าน 
หมูที่ 18

จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปเมรุทางทิศตะวันตก
ของหมูบ้าน หมูที่ 18 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลทางกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 73.5 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่   123 ลําดับที่  35
  (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมูบ้านถึงหอปู่เอก หมูที่ 15 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมูบ้านถึงหอปู่เอกหมู
ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 115 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 126   ลําดับที่ 49
 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบ้านเส้นหน้าวัด หมูที่ 8 จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบ้านเส้นหน้าวัด  หมู
ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50
 เมตร  ยาว 96.5 เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  124  ลําดับที่ 38
   (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกเส้นไปหนองทุงยั้งข้างวัด  หมูที่ 4 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกเส้นไปหนองทุงยั้งข้าง
วัด หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50
 เมตร  ยาว 112 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  122  ลําดับที่  30
  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงเรียนไปวัดป่า หมูที่ 13 จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงเรียนไปวัดป่า หมู
ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 73.5 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 125   ลําดับที่ 44
 (กองชาง)

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดสามแยกบ้านนางบัวศรี-สี่
แยก รพ.สต.โพนงาม) หมูที่ 1

จํานวน 219,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดสามแยกบ้าน
นางบัวศรี-สี่แยก รพ.สต.โพนงาม) หมูที่ 1  ขนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 90
 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  94  ลําดับที่  1
  (กองชาง)

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณร้านค้า) จนสุด
เส้น หมูที่ 14

จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณร้าน
ค้า) จนสุดเส้น หมูที่ 14  ขนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 123 เมตร (ตามแบบ
แปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  97  ลําดับที่  14
 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนงคจนสุดสาย  
หมูที่ 3

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนงค
จนสุดสาย หมูที่ 3  ขนาด 0.40x0.50 เมตร  ยาว 106 เมตร(ตามแบบแปลน
ของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  94  ลําดับที่  3
  (กองชาง)

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 2 จํานวน 183,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บ้าน   หมูที่ 2  ขนาด 0.40x0.50 ม. ยาว 74 เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต
.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  94  ลําดับที่  2
 (กองชาง)

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคุ้มคูณเงินพัฒนา หมูที่ 19 จํานวน 317,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา กอสร้างรองระบายน้ําคุ้มคูณเงินพัฒนา  หมูที่ 19
 ขนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 135 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  98  ลําดับที่ 22
  (กองชาง)

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําด้านทิศตะวันตกที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลโพนงาม

จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําด้านทิศตะวันตกที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลโพนงาม ขนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 71 เมตร (ตามแบบแปลน
ของ อบต.โพนงาม) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 110  ลําดับที่ 9
  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ําภายในหมูบ้าน ศาลากลางบ้าน - โรงเรียนบ้านดง
คํา หมูที่ 16

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําภายในหมูบ้าน ศาลากลาง
บ้าน - โรงเรียนบ้านดงคํา หมูที่ 16 ขนาด 0.40x0.50 ม. ยาว 123
 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 97   ลําดับที่ 16
   (กองชาง)

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําหน้าบ้านแมหนูแพง - สามแยกไปบ้านทุงยั้ง หมูที่ 
17

จํานวน 275,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรองระบายน้ําหน้าบ้านแมหนูแพง - สามแยกไปบ้าน
ทุงยั้ง หมูที่ 17 ขนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 115 เมตร (ตามแบบแปลน
ของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 97   ลําดับที่ 17
  (กองชาง)

โครงการขยายเขตน้ําประปาบริเวณนาทม หมูที่ 5 จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขตน้ําประปาบริเวณนาทม หมูที่ 5  ทอ PVC เส้นผา
ศูนยกลาง  2 นิ้ว  ยาว 1,380 เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  130  ลําดับที่  6
  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน  หมูที่ 11 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 11 (ตามแบบแปลน
ของ  อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่    ลําดับที่    (กอง
ชาง)
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โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคูห้วยคอกหมาตอนลาง ถึงบล็อคคอนเวิรสห้วยเจ้า
เอก หมูที่ 21

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงลูกรังปรับปรุงคันคูห้วยคอกหมาตอนลาง ถึงบล็อคคอนเวิร
สห้วยเจ้าเอก  หมูที่ 21 (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 92   ลําดับที่  50
  (กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา หน้าบ้านนางบัวผัน วิเศษศรี หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา หน้าบ้านนางบัวผัน วิเศษศรี   หมูที่  5 (ตาม
แบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 94    ลําดับที่  4
  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมคอนกรีตภายในหมูบ้านหน้าโรงเรียน-บ้านนางหนูเล็ก  หมูที่ 
21

จํานวน 174,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านจากหน้า
โรงเรียน- บ้านนางหนูเล็ก  หมูที่ 21 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 79.5 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต
.โพนงาม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่ 127   ลําดับที่ 52
 (กองชาง)

โครงการซอมแซมอาคาร และอาคารอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมอาคาร  และอาคารอื่นๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโพนงาม  ตามแบบแปลน อบต.โพนงาม(สํานักปลัด)
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โครงการตอเติม ตกแตง ปรับปรุง อาคารสํานักงานหลังใหม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอเติม ตกแตง ปรับปรุง อาคารสํานักงานหลังใหม ตามแบบ
แปลน อบต.โพนงาม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 110 ลําดับที่ 9
 (สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายคาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตามแบบ
แปลน อบต.โพนงาม กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552(กองการศึกษา)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามแบบแปลน อบต.โพน
งาม กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 59  ลําดับที่ 11
(กองการศึกษา)
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โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 59  ลําดับที่ 11
 (กองการศึกษา)
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โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการติดเครื่องปรับ
อากาศ

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการติดเครื่อง
ปรับอากาศ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 57  ลําดับที่ 3 (กอง
การศึกษา)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง(คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จาย
ให้เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  -เป็นไป
ตามหนังสือดวน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2)กฏกระทรวง  การกําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริหารงานจ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานกอสร้าง พ.ศ.2560(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 368,260 บาท

งบบุคลากร รวม 202,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 202,560 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,560 บาท

คาตอบแทน ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามกฎหมาย  (สํานักปลัด)  
-ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร(พนักงานจ้างตามภารกิจ)   1
 อัตรา  จํานวน  202,560  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 109,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลการเกษตร  เดือนละ 7,000
 บาท
1)  คาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวนเกษตร จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 7,000 บาท เป็นเงิน  84,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9
 ธันวาคม 2559 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปุ๋ย เมล็ดพันธุ
พืช  เสียม  จอบ มีด กรรไกรตัดกิ่ง  ถุงเพาะชํากล้าไม้ บัวรถน้ํา  ฯลฯ 
-เป็นไปตามจัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 56,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นวม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นวมจํานวน 16 ตัวๆ ละ 500  เป็นเงิน 8,000
 บาท
- เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ (สํานัก
ปลัด)

พัดลมตั้งโตะ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท
-เป็นไปตามจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ(สํานัก
ปลัด)
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  2 เครื่องๆ ละ 9,500  เป็นเงิน 19,000
  บาท
คุณลักษณะดังนี้
แบบข้อแข็งและข้อออน
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 56(สํานักปลัด)

เครื่องพนยาแบตเตอรรี่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 1 เครื่องๆละ  3,000  บาท (สํานัก
ปลัด)

รถเข็น 2 ล้อ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ จํานวน 2 คันๆละ  4,000  บาท (สํานัก
ปลัด)

รถเข็นปูน 2 ล้อ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็นปูน 2 ล้อ จํานวน 1 คันๆละ  2,000
  บาท (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 9,400
  คุณลักษณะดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2)เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ  เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง
ประเทศไทย
3)การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคา
- เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 57(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท
โดยมี
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1)เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(lnk Tank Printer)จาก
โรงงานผู้ผลิต
2)มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
3)มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที  (ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
4)มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้า
ตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
5)มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
6)มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
7)สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562(สํานักปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าในพื้นที่ตําบลโพนงาม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตําบลโพนงาม
 โดยจายเป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 134  ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)   โดยจาย
เป็นคาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล   คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  เครื่อง
เสียง เต้นท   คาใช้จายในการตกแตงสถานที่  เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน  คามหรสพ  การแสดง  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเชื่อมระบบประปาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม  
กับประปาสวนภูมิภาค

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการเชื่อมระบบประปาภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลโพนงาม กับประปาสวนภูมิภาค  ตามแบบแปลน ของ
ประปาสวนภูมิภาค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่  132  ลําดับที่ 10
 (กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,398,000 บาท

งบกลาง รวม 20,398,000 บาท
งบกลาง รวม 20,398,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างใน
อัตราร้อยละ  5  ของคาจ้างที่อบต.จะต้องจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตาม  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 การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
-เป็นไปตาม  1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
2)  หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด  ที่ รง 0625/ว 5344  ลงวัน
ที่ 16  ตุลาคม 2561   
3) หนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุดที่ รง  0625/ว 2506 ลงวันที่ 19
  ตุลาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหให้กับผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ประกอบกับหนังสือที่ อด 0023.25/2092  ลงวันที่  17 กรกฎาคม 2561 และ
ตามภารกิจถายโอน  มาตรา 16  แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 49  ลําดับที่ 1
 (กองสวัสดิการ)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,032,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหให้กับผู้พิการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ประกอบกับหนังสือที่ อด 0023.25/2092  ลงวันที่  17 กรกฎาคม 2561 และ
ตามภารกิจถายโอน  มาตรา 16  แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 49  ลําดับที่ 2
 (กองสวัสดิการ)
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะหให้กับผู้ป่วยเอดสในตําบลโพนงาม  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ประกอบกับหนังสือที่ อด 0023.25/2092  ลงวันที่  17 กรกฎาคม 2561 และ
ตามภารกิจถายโอน  มาตรา 16  แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 49  ลําดับที่ 3
 (กองสวัสดิการ)

สํารองจาย จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667   ลงวัน
ที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที่  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที่  6
  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณเพื่อชวย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
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  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.2/ว  4515  ลงวัน
ที่  11  สิงหาคม 2558/   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน   น้ําป่าไหลหลาก  และดินถลม
6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843
  ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3358  ลงวันที่ 29
  ตุลาคม  2553
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว  4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ จํานวน 270,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไมน้อย
กวา ร้อยละ 50   ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ   
-เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23
  พฤศจิกายน  2552
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที่  30  พฤษภาคม  2557  
6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง  สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวัน
ที่  26  กรกฎาคม  2554  
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หน้าที่ 149  ลําดับ
ที่ 4(กองสาธารณสุข)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 339,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2536  ใน
อัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจําปี โดย
ไมรวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้
-เป็นไปตาม   1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมการสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมการสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
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