
รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนต าแหน่งนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  

อัตรา  ๆ  ละ  27,600 บาท/เดือน จ านวน  12  เดือน  เป็น

เงิน  331,200  บาท    และรองนายกเทศมนตรี   จ านวน  2  

อัตรา  ๆ ละ  15,180  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  

364,320  บาท    บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ัง

การตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2557

ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี

จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ  4,000  บาท/เดือน  จ านวน   12  เดือน  

เป็นเงิน   48,000   บาท   และค่าตอบแทนต าแหน่งรอง

นายกเทศมนตรี  จ านวน   2  อัตรา   ๆ ละ  3,000  บาท/เดือน 

จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท   บาท     เป็นไปตาม

ระเบียบและหนังสือส่ังการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา

เทศบาล พ.ศ.  2554   และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2557

ประเภท เงินเดอืนนายก/รองนายก 695,600 บาท

งบบุคลากร 6,057,220 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,800 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลกุดแฮด
อ าเภอ กุดบาก   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 38,545,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 8,267,727 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวนประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล 1,490,400 บาท

ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 198,800 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 

จ านวน  1 อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน จ านวน   12  เดือน   

เป็นเงิน  115,920  บาท  และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี   

จ านวน  1  อัตรา  ๆ ละ 6,900  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน   82,800  บาท   บาท     เป็นไปตามระเบียบและ

หนังสือส่ังการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และที่

แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2557

ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีจ านวน 1 

อัตราๆ ละ  4,000  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน  

48,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 

จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ  3,000 บาท/เดือน   จ านวน 12  เดือน  

เป็นเงิน  72,000  บาท  บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ

ส่ังการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และที่

แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2557
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รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ ์

ดังต่อไปนี ้ ต าแหน่งปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น)  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   นิติกร    นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน  นักทรัพยากรบุคคล        นักจัดการงานทัว่ไป  เจ้า

พนักงานธุรการ     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจจ่ายได้    พ.ศ. 2559  หนังสือส านักงาน กจ.กท. 

และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548 

เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภท เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 138,000 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,432,420 บาท

ประเภท เงินเดอืนพนักงาน 2,593,800 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จ านวน  1  

อัตรา ๆ ละ  15,180  บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  

182,160  บาท   ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  

จ านวน   1  อัตรา ๆ ละ  12,420  บาท/เดือนจ านวน 12 เดือน 

เป็นเงิน 149,040 บาทและค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 

จ านวน 10 อัตราๆ ละ  9,660  บาท /เดือน   จ านวน 12 เดือน  

เป็นเงิน   1,159,200  บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ัง

การตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554  และที่

แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2557
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานธุรการ  นักการภารโรง  และคนงานทัว่ไปหรือผู้มีสิทธิ ์

จ านวน  12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. 

และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  

2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภท เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 45,780 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับปลัดเทศบาล           (นัก

บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)7,000 บาท / เดือน  และหัวหน้า

ส านักปลัด  3,500 บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน     เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  

พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนว

ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 528,840 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิม่อื่น ๆ 

ส าหรับต าแหน่งนิติกร  ได้แก ่ เงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุ

พิเศษต าแหน่งนิติกร  (พ.ต.ก.)  4,500 บาท/เดือน  และ

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) ระดับกลาง 7,000 บาท / เดือน   เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ

ส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที ่ 30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจา้งของ  อปท.   คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจริงความผิดทางละเมิดของเทศบาลต าบลกดุแฮด เป็นไปตาม

ระเบียบและหนังสือส่ังการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จา่ยการคัดเลือกพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  และค่าตอบแทนการตรวจประเมินผล

งานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2558  หนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ ว 156  ลงวันที่   19   

กนัยายน  2560   เร่ืองหลักเกณฑ์และการเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคล

หรือคณะกรรมการ  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 

0402.5/ ว 85  ลงวันที่   6   กนัยายน  2561  เร่ืองหลักเกณฑ์และ

การเบิกจา่ยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  รวมถงึหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวขอ้ง

2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ ฯ

เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ  อนัมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาลพนักงานจา้ง หรือผู้มีสิทธิ์  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่

พนักงานท้องถิ่น  ให้เป็นรายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดค่าตอบแทน 378,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
170,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานธุรการ  นักการภารโรง  และคนงานทัว่ไปหรือผู้มีสิทธิ ์ 

จ านวน  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. 

และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  

2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบด าเนินงาน 2,101,307 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิ ์ตาม

ระเบียบฯ สังกัดส านักปลัดเป็นไปตาม 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559

 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  รวมถึงหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง

ประเภท เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิ ์  เป็นไปตาม

ระเบียบหรือหนังสือส่ังการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง   

ประเภท ค่าเชา่บ้าน 78,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้กับคณะกรรมการทีเ่ทศบาลแต่งต้ัง 

ตามระเบียบกฎหมายก าหนดให้จ่ายค่าเบีย้ประชุมได้  รวมถึง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา

เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

ฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2557

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ประเภท ค่าเบีย้ประชมุ 20,000 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)        ค่า

โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ์ หรือส่ืออื่น 

ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์  ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่กี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล รวมถึงค่าจ้างเหมา

บริการอื่น ๆ ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว2633  ลวท. 14 

สิงหาคม 2552 (การจ้างเหมาบริการ)  ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  

9 ธันวาคม  2559  ) รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง     

ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 100,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 240,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง

ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯสังกัดส านักปลัดเป็นไปตามพระราช

กฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้

          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร   พ.ศ.2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2554

         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 

2549   รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   

         4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร    พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   

หมวดค่าใชส้อย 1,008,000 บาท
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จ านวน

จ านวน2. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 120,000 บาท

1. ค่าใชจ้่ายในการจัดงานตา่ง ๆ หรือจัดกิจกรรมวันส าคัญ 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันส าคัญของ

ทางราชการวันส าคัญของวันท้องถิ่น เช่นวันเทศบาล  วันท้องถิ่น

ไทย  เป็นต้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกวด / แข่งขัน  การจัด

นิทรรศการต่าง ๆ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

1. ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล          

เพือ่จา่ยเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศน์งานตรวจงาน

หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน  ผู้ตรวจราชการ  รวมถงึเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งซ่ึง

ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   (ถอืปฏบิัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 

0808.4/ว 2381  ลวท.  28   กรกฏาคม  2548  เร่ือง  การต้ังงบประมาณและการ

เบิกจา่ยเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  )รวมถงึ

หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวขอ้ง         

2. ค่าเลีย้งรบัรอง                                              

เพือ่จา่ยเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา ฯ หรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือส่ัง

การของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (ถอืปฏบิัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 2381  ลวท.  28  กรกฎาคม  2548   เร่ือง การต้ังงบประมาณและการ

เบิกจา่ยเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )รวมถงึ

หนังสือส่ังการเกี่ยวขอ้ง              

3. ค่าใชจ้่ายในพิธทีางศาสนา/งานรฐัพิธ ี                     

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในพธิทีางศาสนา  งานรัฐพธิี  งานพระราชพธิ ี  ค่าจดังาน

กจิกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบายหรือค าส่ังของอ าเภอ  จงัหวดั   กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกจิอ านาจหน้าที่ เช่น  

ค่าพวงมาลา  ค่าดอกไม้  พานประดับพุม่ดอกไม้  หรือพธิทีางศาสนา  ฯลฯ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการจดังาน  การ

จดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถงึหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวขอ้ง       

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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จ านวน

จ านวน4. โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่" บริการดว้ยใจรับใชป้ระชาชน" 10,000 บาท

3. ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง 328,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังทัว่ไปหรือเลือกต้ัง

ซ่อม  กรณีแทนต าแหน่งทีว่่างของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก

สภาท้องถิ่น  เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

บุคคลทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ช่วยเหลือปฏิบัติงานการเลือกต้ังค่า

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับ

ที ่ 14  พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675  ลง

วันที ่6 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2563  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565    หน้า  131  ข้อ  2    

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัง้ใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/ผู้ช่วยผู้บริหาร

และสมาชิกสภา หรือผู้มีสิทธิต์ามระเบียบ ฯ  ทีไ่ด้รับอนุญาตค าส่ัง

ให้เดินทางไปราชการ เช่นการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา หรือ

ติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น  รวมทัง้ศึกษาดูงาน เช่น ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ัก  ค่าเบีย้เล้ียง        ค่าบริการจอดรถ  ค่า

ผ่านทางด่วนพิเศษ    ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่

4)            พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีข่อง

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง     
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จ านวน

จ านวน6. โครงการฝึกอบรมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชน

เทศบาลต าบลกุดแฮด (โตไปไมโ่กง)

20,000 บาท

5. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา

เทศบาลต าบลกุดแฮด

20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และ

ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด     โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณ

วิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565    

หน้า  135 ข้อ  20

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที ่“ บริการด้วย

ใจรับใช้ประชาชน "   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการค่าปูายประชาสัมพันธ ์หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  

หน้า  137  ข้อ  26
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จ านวน

จ านวนประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

7. โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบกฏหมายท้องถ่ิน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน

ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการศูนย์

ยุติธรรมชุมชน และผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด    โดย

มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่า

ปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565    

หน้า  137  ข้อ  27

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

สังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลกุดแฮด ( โตไปไม่โกง) โดย

มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่า

ปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565    

หน้า  135  ข้อ  22
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รวม

จ านวน

หมวดค่าวัสดุ 500,307 บาท

ประเภทวัสดสุ านักงาน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทัง้ค่าส่ิงของและ

ค่าแรงงานให้จ่ายจากหมวดนี้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซม หรือซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี ้   

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย    

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ  เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิม่เติม ( ฉบับที ่ 

14)  พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง

วันที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภครวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง
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จ านวน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ได้แก ่หนังสือ เคร่ืองเจาะกระดาษ  

เคร่ืองเย็บกระดาษ  กระดาษ ปากกา ดินสอ มู่ล่ี ม่านปรับแสง นาฬิกา 

พระพทุธรูป สมุดบญัชี ซองเอกสาร แฟมู      ธงชาติ น้ าด่ืมส าหรับ

ประชาชนฯลฯ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่นปาูยชื่อส านักงาน  แผ่นปาูย

จราจรหรือ แผ่นปาูยต่าง ๆ  ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

ส้ินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว

เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิม  หรือ

ซ่อมแซมแล้ว  ไม่คุ้มค่า  ประกอบด้วยวสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง  วสัดุ

อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  หนังสือด่วนมาก       ที ่มท 0808.2/ว 1752  

ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุ

และครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ

ด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 

27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุและ

ครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทย ุได้แก ่ไมโครโฟน ขาต้ัง

ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟ เบรกเกอร์ สายไฟ  ถ่าน   เป็นต้น  

ฯลฯ  ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่

มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 

0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว 40,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น  แก้วน้ า  จาน

รอง  ถัง มีด ไม้กวาด ปลอกหมอน  สบู่ น้ ายาดับกล่ิน    ฯลฯ  ซ่ึง

ส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปร

สภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ไขควง ประแจ แม่

แรง กรวยจราจร   สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ เพลา ฯลฯ 

ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป 

แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเช่น 

น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันจารบ ีฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะ

เมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพ

เดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่

มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 

0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 15,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ขาต้ังกล้อง 

เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดย

สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  

หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุส้ินเปลือง  วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง 

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วน

มาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วน

มาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   

เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
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จ านวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นจาน

หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  คอมพวิเตอร์  แผ่นวงจร

อเิล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

ส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกบั

วสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง  วสัดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ 

จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 

16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเป็นวสัดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   หนังสือด่วนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดอ่ืุน 15,307 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวนประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระไฟฟูาของเทศบาลต าบลกุดแฮด  รวมทัง้ค่า

ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทีอ่ยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลกุดแฮด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไข

เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 หนังสือส่ังการหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 

มีนาคม 2562 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ า ไฟฟูา  ตระแกรง

กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงของโดย

สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  

หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือ

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หมวดค่าสาธารณูปโภค 215,000 บาท
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จ านวน

จ านวนประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (โทรสาร)     ค่า

วิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับ

การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  ค่าส่ือสาร

อื่น ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว  และ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก

เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 

2561 หนังสือส่ังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่

มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์

อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ฯลฯ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่

4) พ.ศ. 2561 หนังสือส่ังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการ เช่น ค่า

โทรศัพท์พืน้ฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ ฯลฯ และหมายความ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท ์ ค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น    เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก

เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 

2561 หนังสือส่ังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่

มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับส านักงาน 17,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 2 

เคร่ือง มีคุณลักษณะเป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย  ขนาด

เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 1.4 แรงม้า  ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 

30 ซีซี  พร้อมใบมีด  รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ประจ าเดือนธนัวาคม 

2562  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657

 ลวท. 16 กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเป็นวสัดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท. 9 มิถุนายน   

2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   หนังสือด่วนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิน่  

พ.ศ. 2561-2565  หน้า  165  ข้อ  2

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครื่องตดัหญ้าแบบขอ้แขง็ 19,000 บาท

งบลงทุน 54,200 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 54,200 บาท
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จ านวน2. เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ 4,300 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับส านักงาน จ านวน 1  เคร่ือง  มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏ

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  

จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  

ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก    ที ่มท 0808.2/

ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการ

พิจารณา  ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 

0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 

2561-2565  หน้า  166  ข้อ 3 

73



จ านวน3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึก

พิมพ ์ จ านวน   1  เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตามบัญชี

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.        

6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็น

วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  

ลวท.       9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  

166  ข้อ  3
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จ านวน4. เครื่องส ารองไฟฟ้า 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด 

Network  จ านวน  1  เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตาม

บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท.        

16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  

ลวท.    6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  

ลวท.       9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 

166  ข้อ  3
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รวม

รวม

จ านวน

รายจ่ายอ่ืน

ประเภท ค่าจ้างทีป่รึกษาซ่ึงไมเ่ก่ียวกับครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ไมไ่ดจ้ านวนซ่ึงครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

20,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

หมวดรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูาขนาด  800 VA  จ านวน 

2 เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จ าแนกตามประเภท

หนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  

2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด  

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง      

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  178  ข้อ  2 
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รวม

รวม

จ านวนเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 35,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเทศบาลต าบลกุด

ไห เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  

24  มิถุนายน  2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด  ที ่

มท 0808.2/ว 1791   ลงวันที่  3   เมษายน   2560 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4427      ลงวันที่ 7 

สิงหาคม 2561    หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 

5426  ลงวันที่  24  กันยายน  2561    หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่  12  

มีนาคม  2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 

1692  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

พ.ศ. 2561-2565  หน้า     139  ข้อ   34

หมวดเงินอุดหนุน 35,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่รึกษาซ่ึงไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้างหรือไม่ได้จ านวนซ่ึงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง  เช่น  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลกุดแฮด   โดยจ่าย

เป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก

ภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยส ารวจประชาชน  เจ้าหน้าทีข่อง

รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนทีม่ารับบริการของเทศบาล

ต าบลกุดแฮด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิม่เติม ( ฉบับที1่4) พ.ศ. 2562   พระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พ.ศ. 2546  ฯลฯ   

งบเงินอุดหนุน 35,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน1. โครงการจัดประชมุประชาคมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5,000 บาท

หมวดค่าใชส้อย 5,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิใ์น

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จ านวน  12    

เดือน    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบด าเนินงาน 5,000 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 355,980 บาท

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน 355,980 บาท

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 360,980 บาท

งบบุคลากร 355,980 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ ์

ต าแหน่งดังต่อไปนี ้ผู้อ านวยการกองคลัง    (นักบริหารงานคลัง ) 

นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ  เจ้าพนักงานพัสดุ  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  สังกัดกองคลัง  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ

ส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที ่ 30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,756,320 บาท

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน 1,714,320 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,210,320 บาท

งบบุคลากร 1,756,320 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่ 14) 

พ.ศ. 2562 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ.  2561  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 12 มีนาคม 

2553  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท. 0810.3/ว 179  ลงวันที่ 15  มกราคม  2562  หนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท. 0810.3/ว 

1921  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม  2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561 - 2565    หน้า  138   ข้อ   33
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิ์

ตามระเบียบสังกัดกองคลังเทศบาลต าบลกุดแฮดเป็นไปตาม

ระเบียบและหนังสือส่ังการ  

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559

 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  

ให้แก่พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิต์ามระเบียบ ฯ  สังกัดกอง

คลัง  เทศบาลต าบลกุดแฮด  เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือส่ัง

การ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   
ประเภทค่าเชา่บ้าน 216,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน 256,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับผู้อ านวยการกองคลัง  (นัก

บริหารงานคลัง)อ านวยการระดับต้น  จ านวน  3,500 บาท/เดือน

 ต้ังไว ้12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559 หนังสือส านักงาน กจ.กท. 

และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  

2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบด าเนินงาน 416,000 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวน1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท

เพือ่เป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ     ค่า

ก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือส่ืออื่น ๆ  

ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่กี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ รวมถึงค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ  ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว2633  

ลวท. 14 สิงหาคม 2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท  0808.2/ว7120   

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง

ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้

ตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง  เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบดังนี้

          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร พ.ศ.2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2554

         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 

2549  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   

         4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

หมวดค่าใชส้อย 100,000 บาท
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จ านวน

รวม

จ านวน

หมวดค่าวัสดุ 60,000 บาท

ประเภทวัสดสุ านักงาน 40,000 บาท

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาทเพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้

งานได้ ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทัง้ค่าส่ิงของและ

ค่าแรงงานให้จ่ายจากหมวดนี ้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซม หรือซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให ้ปฏิบัติดังนี ้   

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้จ่ายจากค่าใช้

สอย    

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ  

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิม่เติม 

( ฉบับที ่ 14)  พ.ศ. 252562   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  

รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัง้ใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล สังกัด

กองคลัง  หรือผู้มีสิทธิต์ามระเบียบ  ทีไ่ด้รับอนุญาตค าส่ังให้

เดินทางไปราชการ เช่นการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา หรือติดต่อ

ราชการกับหน่วยงานอื่น  รวมทัง้ศึกษาดูงาน เช่น ค่าพาหนะ  ค่า

เช่าทีพ่ัก  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  เป็นต้น  และ

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่4) พ.ศ. 

2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีข่องท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ได้แก ่หนังสือ เคร่ืองเจาะ

กระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ  กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ล่ี  ม่านปรับ

แสง นาฬิกา  พระพทุธรูป สมุดบัญชี ซองเอกสาร แฟมู  ธงชาติ น้ า

ด่ืมส าหรับประชาชนฯลฯ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่นปูายชื่อ

ส านักงาน  แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมี

ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ

เดิมหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกดิความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ประกอบด้วย วัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอปุกรณ์ประกอบ

อะไหล่ ฯลฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  

ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่

จดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถนุายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ

ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถนุายน  2559  เร่ือง 

แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับงานส านักงาน 16,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 38,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นจาน

หรือแผ่นบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง คอมพวิเตอร์  แผ่นวงจร

อเิล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว     

ย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม

ประกอบกบัวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลือง  วสัดุอปุกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  

ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่

จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   หนังสือ

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  

เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

งบลงทุน 38,000 บาท
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จ านวน2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 17,000 บาท

 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับ

งานส านักงาน  จ านวน   1 เคร่ือง  มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏ

ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  

จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  

ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก        ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561-2565   

หน้า   166   ข้อ   3 
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จ านวน3. จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 5,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน  จ านวน   1 เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตาม

บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  จ าแนก

ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  166 ข้อ   3 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิใ์น

ต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  

12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 832,140 บาท

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน 352,140 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 887,140 บาท

งบบุคลากร 832,140 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาูขนาด  800 VA  

จ านวน 2 เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์     ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563      จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ หนังสือ

ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถนุายน   2558   

เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 

1248  ลวท. 27  มิถนุายน  2559  เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของ

ทีจ่ดัเป็นวัสดุและมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถนุายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ 

มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถนุายน  2559  เร่ือง แนวทางการ

พจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจา่ยตามงบประมาณ  ตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน    

55,000     บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเ่สียไป  เพือ่สนับสนุน

การปฏิบัติหน้าทีใ่นการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม

กฎหมาย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   ระเบียบคณะกรรมการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ

อาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  2560    

รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

หมวดค่าตอบแทน 55,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
55,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป  

ในต าแหน่งพนักงานดับเพลิง จ านวน 12 เดือน  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 

2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ

ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 55,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไปในต าแหน่ง

พนักงานดับเพลิง  4  อัตรา จ านวน 12 เดือน       เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 

2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ

ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน1. โครงการจัดงานวัน อปพร. 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  

ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ์หรือส่ืออื่น ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์   ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่กี่ยวกับการ

ด าเนินงานและอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ฯลฯ   รวมถึงค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่ มท 0808.2/ว 2633  

ลวท. 14  สิงหาคม  2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท  0808.2/ว7120  

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 515,000 บาท

หมวดค่าใชส้อย 340,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 528,500 บาท
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จ านวน

จ านวน3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพ่ือป้องกันอุบัตภิัยบนท้องถนนชว่ง

เทศกาลสงกรานต์

2,500 บาท

2. โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพ่ือป้องกันอุบัตภิัยบนท้องถนนชว่ง

เทศกาลปีใหม่

2,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจเพือ่ปูองกัน

อุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณ

วิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25  

ธันวาคม   2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1346  ลงวันที่  29  มีนาคม 2562  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.4/ว 1464  ลงวันที่  4  เมษายน  2562   ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565        หน้า   143   ข้อ   15

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน  อปพร. โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร   อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

สัมมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่า

ปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   หนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 

1634      ลงวันที่ 22  กันยายน  2557  หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661   ลงวันที่  9 

มีนาคม 2561    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   

หน้า   140   ข้อ   1
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จ านวน

จ านวน5. โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์

ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น

ทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22  กันยายน  2557  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.4/ว 661  ลงวันที่  9 มีนาคม 2561    ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า   141   ข้อ   4

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจเพือ่ปูองกัน

อุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณ

วิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25  

ธันวาคม   2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1346  ลงวันที่  29  มีนาคม 2562  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.4/ว 1464  ลงวันที่  4  เมษายน  2562   ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า   141   ข้อ   3
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รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทย ุได้แก ่ไมโครโฟน  ขาต้ัง

ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟ เบรกเกอร์  เป็นต้น  ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงของ

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปร

สภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น    หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ  หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 

27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็น

วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ 175,000 บาท

ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน

ปูองกันและระงับอัคคีภัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร   ค่า

วัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/

ว 1634  ลงวันที่ 22  กันยายน  2557  หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9 

มีนาคม 2561    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   

หน้า   142   ข้อ   7
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ไขควง ประแจ แม่

แรง กรวยจราจร   สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ เพลา ฯลฯ 

ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป 

แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย 105,000 บาท
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จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เคร่ืองแบบ 

เส้ือ  กางเกง  ผ้า เคร่ืองหมายยศสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า เข็มขัด 

หมวก ผ้าผูกคอ  ซ่ึงส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทุนแต่

ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด

ความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 

ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ

อะไหล่  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น

จานหรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  คอมพิวเตอร์  

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้

แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม

ประกอบกับวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
ประเภทวัสดเุครื่องดบัเพลิง 20,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 13,500 บาท

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง   เช่น   สายส่งน้ า  ท่อดูดน้ า  

หัวฉีดดับเพลิง  ข้อต่อ  ข้อแยกทางส่งน้ า  ท่อดูดรถดับเพลิง  

น้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ   ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ

ใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพ

เดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการ

พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการ

พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
งบลงทุน 13,500 บาท
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จ านวน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ  

จ านวน  2 ตู้  มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จ าแนกตามประเภท

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  

2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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รวม

รวม

รวม

จ านวนประเภทเงินเดอืนพนักงาน 3,243,420 บาท

งบบุคลากร 4,280,052 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,280,052 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูาขนาด  800 VA  

จ านวน 1 เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์     ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563      จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  166  ข้อ  3
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 5,922,802 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวนประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 784,632 บาท

ประเภทเงินวิทยฐานะ 210,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้กับพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  

สังกัดกองการศึกษา  ต าแหน่งครูช านาญการ  จ านวน  5  อัตรา 

ๆ ละ  3,500 บาท/เดือน  จ านวน   12  เดือน  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 

2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ

ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลต าบลกุด

แฮด  สังกัดกองการศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยกองการศึกษา (นัก

บริหารงานการศึกษา)  ผู้อ านวยการระดับต้น    จ านวน   12 

เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด สังกัด

กองการศึกษาหรือผู้มีสิทธิ ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงาน

ธุรการ   และเงินเดือนครู  ครู ผดด. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

กุดแฮด / บ้านบัว/ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสอง

หาง  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. 

และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  

2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวนรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 10,000 บาท

หมวดค่าใชส้อย 1,234,450 บาท

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง

ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดส านักปลัด  เป็นไปตามพระ

ราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้

          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร พ.ศ.2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2554

         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2549  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   

4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.

2562 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

งบด าเนินงาน 1,433,550 บาท

หมวดค่าตอบแทน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิใ์ห้กับผู้ช่วยครู 

ผดด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด / ผู้ช่วยหัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 อัตรา   จ านวน   12  เดือน เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 

2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ

ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัง้ใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง ครู   ครู ผดด. ผู้ช่วยครู ผด.  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย ์  

ฯ หรือผู้มีสิทธิต์ามระเบียบ ฯ  สังกัดกองการศึกษาทีไ่ด้รับ

อนุญาต/ค าส่ังให้เดินทางไปราชการเช่นการเข้ารับการฝึกอบรม

หรือสัมมนา  หรือติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นรวมทัง้ศึกษาดู

งาน  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ัก  ค่าเบีย้เล้ียง     ค่าบริการ

จอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้

สนามบิน   และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555   และแก้ไขเพิม่เติม

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้

จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีข่อง

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง     

2. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,054,450 บาท

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 160,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือส่ืออื่น ๆ  

ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่กี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ รวมถึงค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ  ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว2633  

ลวท. 14 สิงหาคม 2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท  0808.2/ว7120   

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง     
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จ านวนประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

2.1  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จ านวน  700,700  บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด/บ้านบัว  

และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง  

2.2  ค่าจัดการเรียนการสอน        จ านวน     212,500    บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าวัสดุการศึกษาส่ือการเรียนการสอนและเคร่ืองเล่นพัฒนาการ

เด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

หนองสองหาง   

2.3 ค่าหนังสือเรียน               จ านวน      25,000     บาท

 เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง

2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน             จ านวน     25,000      บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ีให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง

2.5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน         จ านวน     37,500     บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ีให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง

2.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         จ านวน     53,750     บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ีให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสอง

หาง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลง

วันที่  8  พฤษภาคม  2562        เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2562 รวมถึงหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง
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รวม

จ านวน

หมวดค่าวัสดุ 95,000 บาท

ประเภทวัสดสุ านักงาน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทัง้ค่าส่ิงของและ

ค่าแรงงานให้จ่ายจากหมวดนี้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซม หรือซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี ้     

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้

สอย      

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ    

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข

เพิม่เติม ( ฉบับที ่ 14)  พ.ศ. 2562   พระราชบัญญัติก าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์

และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  

รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง      
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จ านวน

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ได้แก ่หนังสือ เคร่ืองเจาะกระดาษ   

เคร่ืองเย็บกระดาษ  กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ล่ี  ม่านปรับแสง นาฬิกา   

พระพทุธรูป สมุดบญัชี ซองเอกสาร แฟมูธงชาติ น้ าด่ืมส าหรับประชาชน

ฯลฯ    เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่นปาูยชื่อส านักงาน  แผ่นปาูยจราจร

หรือ    แผ่นปาูยต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

ส้ินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว

เกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิม  หรือ

ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ประกอบด้วย วสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง  วสัดุ

อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุและ

ครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วน

มาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 

27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุและ

ครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ       

ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว 40,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แก้วน้ า จานรอง 

ถัง มีด ไม้กวาด ปลอกหมอน สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงของ

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปร

สภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุ

ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ 25,000 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวนประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,500 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า 26,600 บาท

เพือ่ช าระค่าไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด/บ้านบัว/

และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหางทีอ่ยู่ในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลกุดแฮด  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก

เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 

2561 หนังสือส่ังการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่

มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น

จานหรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์  

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้

แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม

ประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
หมวดค่าสาธารณูปโภค 64,100 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน

ขนาด 26,000 บีทีย ูจ านวน  1  ตัว   รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง 

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.   6  สิงหาคม  2556   เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 176 ข้อ  1

2. ตู้บานเลื่อนกระจก 10,800 บาท

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ 36,000 บาท

งบลงทุน 209,200 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 209,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต ภายในกองการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด/บ้านบัว/และศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัดหนองสองหาง ร่วมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ

ระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 หนังสือส่ังการ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

107



จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4 ล้ินชัก  จ านวน 2 ตู้   

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จ าแนกตามประเภท

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  

2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  176  ข้อ   1

4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 22,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกจ านวน  3  ตู้  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณต้ังตามราคาท้องถิ่น  จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  177  ข้อ  1

3. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชกั 14,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานทึบ  จ านวน  4 

ตู้  มีมือจับชนิดบิด    มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณเดือนธันวาคม 2562 จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง 

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  177  ข้อ  1

5. โตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 33,000 บาท
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จ านวน1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน 51,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้จ านวน 11 ชุด    

ขนาดโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี ้1 ตัว 

รายละเอียดคุณลักษณะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ

ส านักงบประมาณต้ังตามราคาท้องถิ่น  จ าแนกตามประเภท

หนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  

2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565  หน้า  177  ข้อ  1 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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จ านวน2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับงานประมวลผล 22,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับส านักงาน จ านวน  3  เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐาน

ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  

2563  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 
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จ านวน3. เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ 12,900 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง  มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตาม

บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   178   ข้อ   2
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จ านวน4. เครื่องส ารองไฟฟ้า 7,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึก

พิมพ ์ จ านวน   3  เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตามบัญชี

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   178   ข้อ   2
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รวม

รวม

รวม

จ านวน1. โครงการแขง่ขนักีฬาส่งเสริมพัฒนาการเดก็ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 15,000 บาท

หมวดค่าใชส้อย 30,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,811,160 บาท

งบด าเนินงาน 1,078,160 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูาขนาด  800 VA  จ านวน 

3 เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จ าแนกตามประเภท

หนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  

2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   178  ข้อ  2 
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จ านวน

รวม

จ านวน

หมวดค่าวัสดุ 1,048,160 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 1,048,160 บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเดก็แห่งชาติ 15,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  

เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   ของรางวัลส าหรับการ

ประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมรวมถึงค่าอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการ เป็นไปตามระเบียบ  พระราชบัญญัติ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2542

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  147  ข้อ  5

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 3 แห่ง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   ของรางวัลส าหรับการประกวดหรือ

แข่งขันกิจกรรมรวมถึงค่าอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไป

ตามระเบียบพระราชบัญญัติ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2542

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  149  ข้อ  14 
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รวม

รวม

จ านวน1. โตะ๊อนุบาลพร้อมมา้น่ังยาว 34,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 45,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็ก

นักเรียน แยกเป็น

1. โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง          400,485  บาท

2. โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี              408,150  บาท

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด                  76,648  บาท

4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว                        95,810 บาท

5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง   67,067 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0816.2/

ว 2786   ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562 เร่ือง แนวทางปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 รวมถึง

หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-2565  หน้า  146  ข้อ  1

งบลงทุน 45,000 บาท
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จ านวน

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครื่องท าน้ าเย็น 10,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอนุบาลพร้อมม้านั่งยาว จ านวน  15  

ชุด ประกอบด้วยโต๊ะอนุบาลขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x55 ซม.  

ม้านั่งยาวขนาดไม่น้อยกว่า 30x120x35 ซม. รายละเอียด

คุณลักษณะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณต้ังตามราคาท้องถิ่น  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง 

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วน

มาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง 

แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วน

มาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   

เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565  หน้า  175  ข้อ  1 
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รวม

รวม

จ านวนเงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,688,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน 1,688,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบใช้กับถังน้ าขนาด 20 

ลิตร ชนิดกดหรือใช้แก้วดัน จ านวน      3 เคร่ือง  รายละเอียด

คุณลักษณะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณต้ังตามราคาท้องถิ่น  ซ่ึงจ าแนกตามประเภทหนังสือ

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565  หน้า  180  ข้อ  4

งบเงินอุดหนุน 1,688,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวมหมวดค่าตอบแทน 144,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ ์   

ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน 12 เดือน    เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  

พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนว

ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 144,000 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 225,780 บาท

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน 225,780 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 369,780 บาท

งบบุคลากร 225,780 บาท

1.เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ใหก้ับโรงเรียนบา้น

กุดแฮดวฒันราษฎร์ผดุง เปน็เงิน 836,000    บาท 

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ที ่มท 0816.2/ว 2786   ลงวนัที่  8  พฤษภาคม  2562        เร่ือง 

แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยรายได้และการ

จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2562 

รวมถึงหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 

2561-2565  หน้า 148  ข้อ  6

2. เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน  ใหก้ับโรงเรียน

บา้นบวัคุรุราษฏร์สามัคคีเปน็เงิน    852,000     บาท 

เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ที ่มท 0816.2/ว 2786   ลงวนัที่  8  พฤษภาคม  2562        เร่ือง 

แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยรายได้และการ

จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2562 

รวมถึงหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง    ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 

2561-2565   หน้า  148  ข้อ  6
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จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่เป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือส่ืออื่น ๆ  

ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่กี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ฯลฯ   รวมถึงค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ  ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว2633  

ลวท. 14 สิงหาคม 2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท  0808.2/ว7120   

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 480,000 บาท

งบด าเนินงาน 655,000 บาท

หมวดค่าใชส้อย 635,000 บาท

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     จ านวน  

144,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

จ านวน  2 อัตรา ๆ  ละ  6,000 บาท/เดือน จ านวน  12  เดือน  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  

หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที ่30  ธันวาคม  2558   เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 795,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
144,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพตดิ 20,000 บาท

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 65,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 

0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รวมถึงหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 

123 ข้อ 21

1. โครงการชมุชนปลอดขยะ 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดขยะ   โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า

สัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่า

ปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึง

หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 

2561-2565   หน้า  119  ข้อ  4

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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จ านวน

จ านวน5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองโรค

เอดส์   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   พ.ศ. 2561-2565   หน้า  123 ข้อ  19

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพ

ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   พ.ศ. 2561-2565   หน้า  123 ข้อ  20
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รวม

จ านวน

หมวดค่าวัสดุ 20,000 บาท

ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.5/ว2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว4052 ลง

วันที ่ 14 ธันวาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว807 ลงวันที่  12 มีนาคม 

2563  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561-2565  หน้า  124  ข้อ  24
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รวม

รวม

จ านวนเงินอุดหนุนเอกชน 140,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน 140,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภทวัสดุ

คงทน ได้แก ่ เปลหามคนไข ้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  วัสดุ

วิทยาศาสตร์ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่ทรายอะเบท  ส าลี  

ผ้าพันแผลเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์  น้ ายาต่างๆ ถุงมือ   

เป็นต้น  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ  
งบเงินอุดหนุน 140,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิสั์งกัด

กองช่าง ได้แก ่ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงาน

ช่าง) นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ

ส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง

วันที ่ 30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,138,500 บาท

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน 940,260 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,502,600 บาท

งบบุคลากร 1,138,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน    

เพือ่จัดท าโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน  

7  หมู่บ้าน    หมู่บ้านละ  20,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด  ที ่

มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1791   ลงวันที่  

3   เมษายน   2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว

4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561    หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 

มท 0808.2/ว 5426  ลงวันที่  24  กันยายน  2561    หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันที่  12  

มีนาคม  2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 

1692  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2562   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561-2565   หน้า  125  ข้อ  26
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

หมวดค่าตอบแทน 80,000 บาท

ประเภทค่าเชา่บ้าน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิ์

สังกัดกองช่าง ได้แก ่ ผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน  12  เดือน   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  

พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนว

ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 321,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  หรือผู้มีสิทธิสั์งกัด

กองช่าง ได้แก ่ผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน  12  เดือน   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 

2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ

ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล  ได้แก ่  

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง         (นักบริหารงานช่าง) 

อ านวยการระดับต้น จ านวน 3,500  บาท/ เดือน   จ านวน  12  

เดือน     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 132,240 บาท
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จ านวน

รวม

จ านวน

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้าง

ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดส านักปลัด  เป็นไปตามพระ

ราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้

          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร พ.ศ.2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2554

         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 

2549  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   

4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.

2562 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

หมวดค่าใชส้อย 130,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิ ์ ตาม

ระเบียบ ฯ สังกัดกองช่างเป็นไปตาม 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559

 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562

  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
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จ านวน

จ านวนประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 บาท

1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัง้ในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง หรือ

ผู้มีสิทธิต์ามระเบียบ  ทีไ่ด้รับอนุญาตค าส่ังให้เดินทางไปราชการ 

เช่น  การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา  หรือติดต่อราชการกับ

หน่วยงานอื่น  รวมทัง้ศึกษาดูงาน เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ัก  

ค่าเบีย้เล้ียง   ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน    และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็น

ต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ

แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าทีข่องท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง   

เพือ่เป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า

ก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือส่ืออื่น ๆ  

ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่กี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ  รวมถึงค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ  ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว2633  

ลวท. 14  สิงหาคม 2552   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่มท  0808.2/ว7120   

ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง 

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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รวม

จ านวน

หมวดค่าวัสดุ 111,000 บาท

ประเภทวัสดสุ านักงาน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทัง้ค่าส่ิงของและ

ค่าแรงงานให้จ่ายจากหมวดนี้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ

ซ่อมแซม หรือซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี ้   

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก    ให้จ่ายจากค่าใช้

สอย    

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิม่เติม       (ฉบับที ่ 

14)  พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง

วันที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง 
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จ านวน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ได้แก ่หนังสือ เคร่ืองเจาะกระดาษ  

เคร่ืองเย็บกระดาษ กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ล่ี  ม่านปรับแสง นาฬิกา 

พระพทุธรูป สมุดบญัชี ซองเอกสาร แฟมู ธงชาติ น้ าด่ืมส าหรับประชาชน

ฯลฯเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่นปาูยชื่อส านักงาน  แผ่นปาูยจราจรหรือ 

แผ่นปาูยต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด

ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด

เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่

คุ้มค่า  ประกอบด้วยวสัดุคงทน  วสัดุส้ินเปลือง  วสัดุอุปกรณ์ประกอบ

อะไหล่ ฯลฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  

ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 

0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   

หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  

เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 40,000 บาท
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จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น ฟิวส์  

หลอดไฟ เบรกเกอร์  ฯลฯ  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   

ไมโครโฟน   ขาต้ังไมโครโฟน  ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะ

เมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพ

เดิม  ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่

มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 

0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  
ประเภทวัสดกุ่อสร้าง 40,000 บาท
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จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน 

เสียม เล่ือย น้ ามันทาไม ้ปูนซีเมนต์ทราย  สังกะสี  กระเบือ้ง 

ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมด

ไป หรือไม่คงทนสภาพเดิม  ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุ

ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ  จ าแนกตาม

ประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,000 บาท
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จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ขา

ต้ังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ   ซ่ึงส่ิงของโดย

สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  

หรือไม่คงทนสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน   วัสดุส้ินเปลือง  

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือ

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  

2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   

2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน1. พัดลมตั้งพ้ืน 2,400 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 43,100 บาท

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือ

แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องคอมพวิเตอร์  แผ่นวงจร

อเิล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

ส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม 

ประกอบด้วยวสัดุคงทน   วสัดุส้ินเปลือง  วสัดุอปุกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ ฯ จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  

ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่

จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   หนังสือ

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  

เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
งบลงทุน 43,100 บาท
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จ านวน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล 23,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 

จ านวน  2 ตัว  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณต้ังตามราคาท้องถิ่น  

จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  

ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  
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จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับประมวลผล จ านวน 1  เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐาน

ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  

2563  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ. 2561-2565   
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน 17,000 บาท
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จ านวน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับส านักงาน จ านวน 1  เคร่ือง   มีคุณลักษณะพืน้ฐาน

ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  

2563  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ. 2561-2565   
3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,376,430 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,376,430 บาท

เงินอุดหนุน 1,376,430 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader)  จ านวน  1  เคร่ือง มีคุณลักษณะพืน้ฐาน

ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  

2563  จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 

1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณา

ส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 

1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  

มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ  
งานไฟฟ้าถนน 1,376,430 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวมหมวดค่าใชส้อย 50,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน 369,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิสั์งกัด

กองการศึกษาต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน  12 เดือน   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  

พ.ศ. 2559   หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เร่ืองซักซ้อมแนว

ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบบุคลากร 369,360 บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 369,360 บาท

อุดหนุนให้แก่ไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร    

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา         ใน

เขตเทศบาลต าบลกุดแฮด ประกอบด้วย

1. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาทีบ่้านทรายแก้ว หมู่ที ่6  (ถนน

สายบึงไม้ตาย) ต าบลกุดบาก   อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  

งานสายไฟฟูาแรงสูงระยะทาง  ยาว 1,150.00  เมตร  งาน

สายไฟฟูาแรงต่ าระยะทาง ยาว 1,800.00 เมตร  เป็นเงิน 

1,296,560  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

หน้า 107 ข้อ 1) 

2. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาไฟฟูาทีบ่้านกุดแฮด หมู่ที ่4 

(ถนนสายประชาอาสา) ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัด

สกลนคร ระยะทาง งานสายไฟฟูาแรงต่ าระยะทาง ยาว 300.00 

เมตร    เป็นเงิน       79,870  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565  หน้า 108 ข้อ 7) 

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 369,360 บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวมหมวดค่าใชส้อย 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 90,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า 126 ข้อ  2

1. โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไดม้าตรฐาน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้

มาตรฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565   หน้า  127  ข้อ  6

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

งบด าเนินงาน 48,000 บาท

หมวดค่าใชส้อย 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา ซ่ึงมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย

วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯ จ าแนก

ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  

กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  

สิงหาคม  2556   เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  

มิถุนายน   2558   เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  

2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 148,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ 40,000 บาท

ประเภทวัสดกีุฬา 40,000 บาท

1. โครงการจัดการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น

ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที ่  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

หน้า  147 ข้อ  3 

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา  เช่น  

ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2561-2565  หน้า  156  ข้อ  4

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  เช่น 

ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับโครงการ  ปูายประชาสัมพันธ์

โครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  

155  ข้อ  2
3. โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงเช่น  ค่า

พาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561-2565  หน้า  155  ข้อ  1

2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 30,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 8,000 บาท
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จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปูต่า

 หมู่ 9

522,000 บาท

1. ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน

ก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้   

เป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลังด่วนทีสุ่ด ที ่กค 

0405.2/ว110 ลงวันที่  5  มีนาคม  2561

หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 2,428,000 บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,428,000 บาท

งบลงทุน 2,428,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอ าเภอกุดบาก   เพือ่

ใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนงานรวมใจไทกะเลิงประจ าปี 2564 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  

24  มิถุนายน  2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด  ที ่

มท 0808.2/ว 1791   ลงวันที่  3   เมษายน   2560 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 

2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5426 ลง

วันที ่ 24 กันยายน 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 

0808.2/ว 1618  ลงวันที่  12  มีนาคม  2562 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1692  ลงวันที่  15  

ตุลาคม  2562
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวนประเภทวัสดกุารเกษตร 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาล

ต าบลกุดแฮด หมู่ที ่9 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 32.00

เมตร   ตามแบบเทศบาลต าบลกุดแฮด เลขที่  042/2563  (ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 46) 

เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2563
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 30,000 บาท

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

1. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลกุดแฮด หมู่ 9 1,560,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างรางราะบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน

พัฒนาสามคัคี หมู่ 7

326,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที ่7  ช่วงที ่1  ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว  23.00 เมตร  พร้อมอ่างรับน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.MANHOLE) ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร  

จ านวน  2  แห่ง  ตามแบบกรมทางหลวง เลขที่      DS -702 

แผ่นที ่111 และแบบกรมทางหลวง เลขที่       DS – 601 แผ่นที ่

106  ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง  0.50 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 

111.00  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลกุดแฮด เลขที่  

040/2563  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 

105 ข้อ 65)เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1/2563

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายถนนดอนปูตุา  หมู่ที ่9   ขนาดกว้าง 0.50 เมตร     สูงเฉล่ีย 

0.50 เมตร  ยาว  280.00 เมตร พร้อมขยายพืน้ผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร  พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร 

ตามแบบเทศบาลต าบลกุดแฮด เลขที่  041/2563  (ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 96 ข้อ 30)
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลกุดแฮด  รวมถึงพนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่วนของนายจ้างสมทบในอัตรา

ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน  และเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว   ให้

ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ   ก.อบต. ด่วน

ทีสุ่ดที่  มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557   ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือส านักงาน 

ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว81  ลงวันที่   

10  กรกฎาคม  2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 หน้า  149  ข้อ  13 
ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000 บาท

หมวดงบกลาง 10,397,201 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,397,201 บาท

งบกลาง 10,397,201 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัดสุการเกษตร เช่น  เคียว  จานพรวน  

จอบหมุน  กระชัง  วัสดุเพาะช า ฯลฯ     ซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมี

ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง

สภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์

ประกอบอะไหล่ ฯ   จ าแนกตามประเภทหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เร่ือง รูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เร่ือง แนวทางการ

พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบีย้ยังชีพผู้พิการทีม่ีสิทธิไ์ด้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย

เบีย้ยังชีพคนพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่4)  พ.ศ.  2562  ทีไ่ด้

แสดงความจ านงโดยการขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเบีย้ยังชีพคนพิการ

ไว้กับเทศบาลแล้ว  เดือนละ 800 บาท/ คน     ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  145  ข้อ  4 

ประเภทเบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุทีม่ีอายุ 60 ป ี

บริบูรณ์ขึ้นไป ทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552    และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 

2562    และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับเทศบาล

แล้ว  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  145  ข้อ  3 

ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ 2,217,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตราร้อยละ 0.2 

ของอัตราค่าจ้างโดยประมาณทัง้ป ี   ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่ 4) 2561  หนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่  13  

มีนาคม  2562   และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  160  ข้อ  7 
ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 7,262,400 บาท
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จ านวน

จ านวน1. เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 27,800 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมในกรณีเกิดภัยพิบัติทีเ่ป็นสา

ธารณภัยทีก่่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของคน

ในชุมชน เช่น  ภัยจากน้ าปุาไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม      

 ภัยแล้ง ภัยหนาว  อัคคีภัย  วาตภัย หรือภัยทีไ่ม่อาจคาดการณ์

ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2561  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที ่มท 

0313.4/ว667  ลงวันที่  12  มีนาคม  2545 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 

15  กรกฎาคม 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท  

0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  4       

ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ให้กับผู้ปุวย

เอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่

ยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผู้ดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองได้ เดือนละ 500  บาท/เดือน    ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 

684  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ ์ 2562   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565 หน้า  145  ข้อ  5 

ส ารองจ่าย 142,621 บาท
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จ านวน

จ านวนประเภทเงินชว่ยพิเศษ 20,000

บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพืน้ที ่ เทศบาลต าบลกุดแฮด  ส าหรับสนับสนุนการ

ด าเนินการและการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ปูองกัน

โรค  ฟืน้ฟูสมรรถภาพ  สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ค่าบริการสาธารณสุขทีก่องทุนได้รับจาก   กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่สมทบ

กองทุน พ.ศ. 2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 

2305  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2561  และหนังสือส่ังการที่

เกี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  

159  ข้อ  6 
บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ใน

อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีงบประมาณทีล่่วง

มาแล้ว  ( ป ี62 รายรับจริง  14,420,000.63x0.00167 )  (ไม่รวม

เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณ

ของ+6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่สมทบกองทุน พ.ศ. 

2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 

0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 2305  ลงวันที่  16 

กรกฎาคม 2561 และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง     ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  3             

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด 150,000
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จ านวน
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.)
352,780 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ       

 (ค่าท าศพ)  ให้กับพนักงานเทศบาลทีถ่ึงแก่ความตายในระหว่าง

ปฏิบัติราชการ  จ านวน 3 เท่า  ของเงินเดือนเต็มเดือนในเดือนที่

ถึงแก่ความตาย  ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  การจ่าย

เงินเดือน  เงินปี  บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน  พ.ศ. 2535  หมวด 4  มาตรา 23 ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  5 

เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) พนักงานส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ 

เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (594,000+17,045,000= 17,639,000)

 ดังนั้น 2 % ของ   17,639,000=352,780  บาท  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 

0808.5/ว28 ลงวันที ่ 21  กรกฏาคม 2559  
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