
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดแฮด

อําเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,545,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,925,970 บาท
งบกลาง รวม 10,925,970 บาท

งบกลาง รวม 10,925,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลกุดแฮด  รวมถึงพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้
ช่วยหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  ส่วนของนายจ้างสมทบในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   ให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่  มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557   ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81  ลงวัน
ที่   10  กรกฎาคม  2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2562    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  149  ข้อ  13 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของอัตราค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี       ถือปฏิบัติพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4) 2561  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวัน
ที่  13  มีนาคม  2562   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  160  ข้อ  7 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,665,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552    และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562    และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้ว ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0810.8
/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  145  ข้อ  3 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้ตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2562  ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการไว้กับ
เทศบาลแล้ว  เดือนละ 800 บาท/ คน   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว4002 ลงวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2563    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  145  ข้อ  4 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้กับผู้ป่วย
เอดส์ที่  แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็น
อยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ เดือนละ 500  บาท/เดือน    ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 684  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0810.8/ว4002 ลงวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  145  ข้อ  5  

เงินสํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมในกรณีเกิดภัยพิบัติที่เป็น
สาธารณภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของ
คนในชุมชน  เช่น  ภัยจากน้ําป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม  ภัย
แล้ง ภัยหนาว  อัคคีภัย  วาตภัย หรือภัยที่ไม่อาจคาดการณ์
ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่ มท 0313.4/ว667  ลงวันที่  12  มีนาคม  2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที่  15  กรกฎาคม 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
  0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว0533 ลวท
.27 มกราคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  4           
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ใน
อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว  ( ปี 63  รายรับจริง  14,420,000x0.00167 )  (ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 2305  ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  3             

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 529,170 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  (ก.บ.ท.) พนักงานส่วนท้องถิ่น    ในอัตราร้อยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับประจําปี งบประมาณ  2565  ไม่รวมเงินราย
ได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุด
หนุน  (594,000+ 17,045,000 =17,639,000 )  ดังนั้น 3
 % ของ  17,639,000บาท  =  529,170  บาท   โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28  ลงวันที่  21  กรกฎาคม 2559  และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559 หนังสือ
ที่ สน 0023.7/2458 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้า  158  ข้อ  2 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแฮด จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่  เทศบาลตําบล                กุดแฮด  สําหรับสนับสนุน
การดําเนินการและการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  สมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่กองทุนได้รับจาก   กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 2305  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2561 ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  6 

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทําศพ)  ให้กับพนักงาน
เทศบาลที่ถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ  จํานวน 3
 เท่า  ของเงินเดือนเต็มเดือนในเดือนที่ถึงแก่ความตาย  ถือปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกา  การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
  หมวด 4  มาตรา 23  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.จ, ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  159  ข้อ  5 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,309,498 บาท

งบบุคลากร รวม 5,918,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา  ๆ
  ละ  27,600 บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  331,200  บาท    และรองนายก
เทศมนตรี   จํานวน  2  อัตรา  ๆ
 ละ  15,180  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  364,320  บาท    บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ  4,000  บาท/เดือน  จํานวน   12  เดือน  เป็น
เงิน   48,000   บาท   และค่าตอบแทนตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน   2  อัตรา   ๆ
 ละ  3,000  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  72,000  บาท   บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2557   
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆ ละ  4,000  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็
นเงิน  48,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ  3,000 บาท/เดือน   จํานวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  72,000  บาท  บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน  1 อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน จํานวน   1
2  เดือน   เป็นเงิน  115,920  บาท  และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี   จํานวน  1  อัตรา  ๆ
 ละ 6,900  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน   82,800  บาท   บาท     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554   และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา ๆ
 ละ  15,180  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  182,160  บาท   ค่าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล  จํานวน   1  อัตรา ๆ ละ  12,420  บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาทและค่าตอบแทนสมาชิก
สภา
เทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ  9,660  บาท /เดือน   จํานวน 1
2 เดือน  เป็นเงิน   1,159,200  บาท     เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2557  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,294,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,439,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มี
สิทธิ์ ดังต่อไปนี้  ตําแหน่งปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  นิติกร  นักทรัพยากร
บุคคล   นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้    พ.ศ
. 2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548       เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ
 สําหรับตําแหน่งนิติกร  ได้แก่  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตําแหน่งนิติกร  (พ.ต.ก.)  4,500 บาท/เดือน  และค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนของปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) ระดับกลาง 7,000 บาท / เดือน   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับปลัดเทศบาล  (นักบริหาร
งานท้องถิ่นระดับกลาง)7,000 บาท / เดือน  และหัวหน้าสํานัก
ปลัด  3,500 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน     เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548         เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปในตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  นักการภารโรง  และคนงานทั่วไปหรือผู้มี
สิทธิ์  จํานวน  12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปในตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  นักการภารโรง  และคนงานทั่วไปหรือผู้มี
สิทธิ์  จํานวน  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,136,618 บาท
ค่าตอบแทน รวม 281,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    
จํานวน        30,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ  อปท.   คณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความผิดทางละเมิดของเทศบาลตําบลกุดแฮด เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  และค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.   2558  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว
 156  ลงวันที่   19   กันยายน  2560   เรื่องหลักเกณฑ์และการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  หนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 85  ลงวันที่   6
   กันยายน  2561   เรื่องหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯจํานวน 
140,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานเทศบาลพนักงาน
จ้าง หรือผู้มีสิทธิ์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่เทศบาลแต่ง
ตั้ง ตามระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้  รวมถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.  2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือผู้มี
สิทธิ์   เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิ์ ตาม
ระเบียบฯ สังกัดสํานักปลัดเป็นไปตาม 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดสํานักปลัด  เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้
          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7 พ.ศ. 2554
         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
         4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
          5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563  

ค่าใช้สอย รวม 340,008 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,008 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หรือสื่ออื่น ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสารหนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่
เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633  ลวท. 14
 สิงหาคม 2552 (การจ้างเหมาบริการ) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/ว7120   ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559)   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน        20,000             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน  ผู้ตรวจ
ราชการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.4/ว 2381  ลวท.  28   กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
2. ค่าเลี้ยงรับรอง                            จํานวน       20,000
         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ฯ หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381  ลวท.  28  กรกฎาคม  2548   เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง         
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐ
พิธี                      จํานวน             20,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  งานรัฐพิธี  งานพระราช
พิธี   ค่าจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น  ค่าพวง
มาลา  ค่าดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  หรือพิธีทาง
ศาสนา  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง       
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆหรือจัดกิจกรรมวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  หรือกิจกรรมวันสําคัญของ
ทางราชการวันสําคัญของวันท้องถิ่น เช่นวันเทศบาล  วันท้องถิ่น
ไทยเป็นต้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกวด / แข่งขัน  การจัด
นิทรรศการต่าง ๆ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5547 ลวท. 28 กพ. 61 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/ผู้ช่วยผู้บริหารและ
สมาชิกสภา หรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ ฯ  ที่ได้รับอนุญาตคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่นการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา หรือติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานอื่น  รวมทั้งศึกษาดูงาน เช่น ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่าบริการจอดรถ      ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ    ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน    และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง        

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ “ บริการ
ด้วยใจรับใช้ประชาชน    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง       ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565    หน้า  137  ข้อ  26     

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลกุดแฮด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และผู้
แทนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดแฮด     โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565    หน้า  135 ข้อ  20
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โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลกุดแฮด (โตไปไม่โกง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลกุดแฮด ( โตไปไม่
โกง) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565    หน้า  135  ข้อ  22     

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฏหมายท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  และผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
กุดแฮด    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ
.ศ. 2561-2565    หน้า  137  ข้อ  27    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งานให้จ่ายจากหมวดนี้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม หรือซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้    
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก    ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย    
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  14)  พ
.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภครวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 305,610 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,610 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ หนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กระดาษ ปากกา ดินสอ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง นาฬิกา พระพุทธรูป สมุดบัญชี ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับประชาชนฯลฯ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ แผ่นป้ายต่าง ๆ  ซึ่งสิ่ง
ของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อม
แซมแล้วไม่คุ้มค่า  ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563     

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:24 หน้า : 19/128



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟ เบรกเกอร์ สายไฟ  ถ่าน   เป็น
ต้น  ฯลฯ  ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น  แก้วน้ํา  จาน
รอง  ถัง มีด ไม้กวาด ปลอกหมอน  สบู่ น้ํายาดับกลิ่น    ฯลฯ  ซึ่ง
สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กรวยจราจร   สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ เพลา ฯลฯ
 ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันจารบี ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คง
ทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  คอมพิวเตอร์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบ
กับวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ํา ไฟฟ้า  ตระแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  ซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระไฟฟ้าของเทศบาลตําบลกุดแฮด  รวมทั้งค่า
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลกุดแฮด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ
. 2562  หนังสือสั่งการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3035  ลงวันที่  10 กันยายน 2563 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ เช่น ค่า
โทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  ฯลฯ และหมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษา เป็นต้น    เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท. พ.ศ. 2562 หนังสือสั่งการหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  10 กันยายน 2563 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562  หนังสือสั่งการ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035  ลงวัน
ที่  10 กันยายน 2563 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โทรสาร) ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  ค่าสื่อสารอื่น ๆ
  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท. พ.ศ. 2562  หนังสือสั่งการหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวัน
ที่ 13 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035  ลงวันที่  10 กันยายน 2563 

งบลงทุน รวม 198,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 176 ข้อ  1
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โซฟา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา  จํานวน 2   ชุด  รายละเอียด
คุณลักษณะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตาม
ราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  

ตู้โชว์ผลงานแบบบานเลื่อน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ผลงานแบบบาน
เลื่อน  จํานวน 1 ตู้  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:24 หน้า : 29/128



ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกจํานวน  1 ตู้  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หน้า  177  ข้อ  1

ตู้ไม้เก็บเอกสารประชาสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ตู้  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคา
ท้องถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  
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ตู้เหลฺ็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
ทึบ  จํานวน  2  ตู้  มีมือจับชนิดบิด    มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอ
ก.)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หน้า  177  ข้อ  1

โต๊ะพับแสตนเลส จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับแสตนเลส จํานวน 20 ตัว  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  
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พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว  รายละเอียดคุณลักษณะไม่ปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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พัดลมติดผนัง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว  รายละเอียดคุณลักษณะไม่ปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดขาตั้ง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ชนิดขา
ตั้ง จํานวน  1  จอ  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:24 หน้า : 34/128



ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํา็เย็น-ร้อน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น – ร้อน
จํานวน  1 เครื่อง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จํานวน  1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   167  ข้อ  2
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์  จํานวน   1  เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565  หน้า 166  ข้อ   3
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด  800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หน้า   178  ข้อ  2  
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเทศบาลตําบลนา
ม่อง     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่       24  มิถุนายน  2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1791   ลงวัน
ที่  3   เมษายน   2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561    หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5426  ลงวัน
ที่  24  กันยายน  2561    หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1618     ลงวันที่  12  มีนาคม  2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1692  ลงวัน
ที่  15  ตุลาคม  2562หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563    ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561-2565  หน้า 139  ข้อ  34
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ได้
จํานวนซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างหรือไม่ได้จํานวนซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลกุดแฮด   โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ
ภายนอกเป็นหน่วยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการของเทศบาลตําบลกุดแฮด
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่ม
เติม ( ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542       พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ฯลฯ   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 392,640 บาท
งบบุคลากร รวม 382,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 382,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ์ใน
ตําแหน่ง                       นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน     จํานวน  12    เดือน    เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ
. 2562 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 179  ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 1921  ลงวัน
ที่ 16  พฤษภาคม  2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565    หน้า  138   ข้อ   33
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งบลงทุน รวม 4,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกจํานวน  1 ตู้  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7
 พฤษภาคม 2563    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  หน้า  177  ข้อ  1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,171,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,881,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,881,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,839,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มี
สิทธิ์ ตําแหน่งดังต่อไปนี้ ผู้อํานวยการกองคลัง    (นักบริหารงาน
คลัง ) นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ  เจ้าพนักงาน
พัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  สังกัดกองคลัง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง)อํานวยการระดับ
ต้น  จํานวน  3,500 บาท/เดือน  ตั้งไว้  12  เดือน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559 หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  ให้
แก่พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ ฯ  สังกัดกอง
คลัง  เทศบาลตําบลกุดแฮด  เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิ์
ตามระเบียบสังกัดกองคลัง  เทศบาลตําบลกุดแฮด เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดสํานักปลัด  เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้
          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7 พ.ศ. 2554
         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
         4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563            

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:24 หน้า : 44/128



ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือสื่ออื่น ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสารหนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633  ลวท
. 14 สิงหาคม 2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/ว7120   ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง  หรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ  ที่ได้รับอนุญาตคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ เช่นการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา หรือติดต่อราชการ
กับหน่วยงานอื่น  รวมทั้งศึกษาดูงาน เช่น ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  เป็นต้น  และค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั้งค่าสิ่งของและค่า
แรงงานให้จ่ายจากหมวดนี้ แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม หรือซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ ปฏิบัติดังนี้    
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย    
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่ม
เติม ( ฉบับที่  14)  พ.ศ. 252562   พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ หนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ลี่  ม่าน
ปรับแสง นาฬิกา  พระพุทธรูป สมุดบัญชี ซองเอกสาร แฟ้ม  ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับประชาชนฯลฯ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ประกอบด้วย วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
หรือแผ่นบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้ว     ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพ
เดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จํานวน  1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   167  ข้อ  2  
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด  800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   178  ข้อ  2  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 421,340 บาท
งบบุคลากร รวม 349,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 349,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มี
สิทธิ์ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิ์
ตามระเบียบ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เทศบาล
ตําบลกุดแฮด เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:24 หน้า : 51/128



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจ
สอบภายใน  เทศบาลตําบลกุดแฮด  เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้
          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7 พ.ศ. 2554
         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
         4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563            
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ  ที่ได้รับ
อนุญาตคําสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่นการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา หรือติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น  รวมทั้งศึกษาดู
งาน เช่น ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
บริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  เป็นต้น  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ หนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ลี่  ม่าน
ปรับแสง นาฬิกา  พระพุทธรูป สมุดบัญชี ซองเอกสาร แฟ้ม  ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับประชาชนฯลฯ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ประกอบด้วย วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
หรือแผ่นบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้ว     ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพ
เดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 
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งบลงทุน รวม 4,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกจํานวน  1 ตู้  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7
 พฤษภาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  หน้า  177  ข้อ  1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 921,180 บาท

งบบุคลากร รวม 861,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 861,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 381,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ์ใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   จํานวน  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในตําแหน่ง
พนักงานดับเพลิง  4  อัตรา จํานวน 12 เดือน       เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ใน
ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
  จํานวน       60,000     บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามกฎหมาย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   ระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  2560  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 293,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 222,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 177,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก
หนังสือ  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หรือ
สื่ออื่น ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์   ค่า
วารสารหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ   รวมถึงค่า
จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท
 0808.2/ว 2633  ลวท. 14  สิงหาคม  2552)   (การจ้าง
เหมาบริการถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที่ มท  0808.2/ว7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม   2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464  ลงวัน
ที่  4  เมษายน  2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123  ลงวัน
ที่  9  เมษายน  2563  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565        หน้า   143   ข้อ   15
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โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม   2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464  ลงวัน
ที่  4  เมษายน  2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123  ลงวัน
ที่  9  เมษายน  2563  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565   หน้า   141   ข้อ   3      
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟ เบรกเกอร์  เป็นต้น  ฯลฯ  ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กรวยจราจร   สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ เพลา ฯลฯ
 ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ  กางเกง  ผ้า เครื่องหมายยศสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ  ซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทุนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:24 หน้า : 64/128



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  คอมพิวเตอร์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบ
กับวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง   เช่น   สายส่งน้ํา  ท่อดูด
น้ํา  หัวฉีดดับเพลิง  ข้อต่อ  ข้อแยกทางส่งน้ํา  ท่อดูดรถดับ
เพลิง  น้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ   ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คง
ทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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งบลงทุน รวม 70,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําไฟเบอร์กลาส จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ําไฟเบอร์กลาส ขนาดความ
จุ 2,000 ลิตร จํานวน  5 ใบ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณเดือน
ธันวาคม 2563 จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํา็เบนซิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเบนซิน ขนาดเครื่องยนต์กําลังไม่
น้อยกว่า 5.5 แรงม้า จํานวน  2 เครื่อง   รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   
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เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร  เช่น   สีตีเส้น แผงกั้น
จราจร กรวยยางสีส้ม สัญญาณไฟ กระจกโค้งติดตั้งตามทาง
แยก  ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับ
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ
 จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,761,666 บาท

งบบุคลากร รวม 4,477,716 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,477,716 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,411,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตําบลกุดแฮด สังกัด
กองการศึกษาหรือผู้มีสิทธิ์  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงาน
ธุรการ   และเงินเดือนครู  ครู ผดด. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดแฮด / บ้านบัว/ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสอง
หาง  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําบลกุด
แฮด  สังกัดกองการศึกษา  ตําแหน่งผู้อํานวยกองการศึกษา (นัก
บริหารงานการศึกษา)  ผู้อํานวยการระดับ
ต้น    จํานวน   12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้กับพนักงานเทศบาลตําบลกุดแฮด
  สังกัดกองการศึกษา  ตําแหน่งครูชํานาญ
การ  จํานวน  5  อัตรา ๆ
 ละ  3,500 บาท/เดือน  จํานวน   12  เดือน  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 814,056 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ให้กับผู้ช่วย
ครู ผดด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด / ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 อัตรา   จํานวน   12  เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 1,202,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองการศึกษา  เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้
          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7 พ.ศ. 2554
         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
        4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ
.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
         5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563  

ค่าใช้สอย รวม 1,037,950 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือสื่ออื่น ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสารหนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633  ลวท
. 14 สิงหาคม 2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/ว7120   ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ครู   ครู ผดด. ผู้ช่วยครู ผด.  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์   ฯ หรือผู้มี
สิทธิ์ตามระเบียบ ฯ  สังกัดกองการศึกษาที่ได้รับอนุญาต/คําสั่งให้
เดินทางไปราชการเช่นการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา  หรือ
ติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นรวมทั้งศึกษาดูงาน  เช่น  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   และค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555   และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 972,950 บาท
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3.1  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน            จํานวน    627,690
    บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดแฮด/บ้านบัว  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนอง
สองหาง  
3.2  ค่าจัดการเรียนการสอน            จํานวน     207,400
    บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุด
แฮด  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง   
3.3 ค่าหนังสือเรียน                      จํานวน      24,400
     บาท
 เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-
5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด  และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง
3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน             จํานวน     24,400      บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด
  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง
3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน          จํานวน       36,600     บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด
  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง
3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           จํานวน       52,460
     บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว/บ้านกุดแฮด
  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลง
วันที่  8  พฤษภาคม  2562        เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว4002 ลง
วันที่  25  ธันวาคม 2563  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้      ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้จ่ายจากหมวดนี้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซม หรือซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้      
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย      
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ    
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่ม
เติม ( ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง  
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ หนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษ   เครื่องเย็บ
กระดาษ  กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ลี่  ม่านปรับ
แสง นาฬิกา   พระพุทธรูป สมุดบัญชี ซองเอกสาร แฟ้ม
ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับประชาชนฯลฯ    เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ    แผ่นป้าย
ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ประกอบด้วย วัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7
 พฤษภาคม 2563  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แก้วน้ํา จาน
รอง ถัง มีด ไม้กวาด ปลอกหมอน สบู่ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ  ซึ่งสิ่ง
ของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:25 หน้า : 78/128



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
จานหรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบ
กับวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ
 จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในกองการ
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด/บ้านบัว/และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง ร่วมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หนังสือ
สั่งการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035  ลงวัน
ที่  10 กันยายน 2563 

งบลงทุน รวม 81,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บล็อค 6 ช่อง จํานวน 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บล็อค 6 ช่อง   จํานวน  11  ตู้   ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
ทึบ  จํานวน  4 ตู้  มีมือจับชนิดบิด    มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอ
ก.)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 177  ข้อ  1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน   1  เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7
 พฤษภาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565
   หน้า   178   ข้อ   2
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์  จํานวน   4  เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7
 พฤษภาคม 2563    
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   166
   ข้อ   3
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด  Network จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏ
ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   178   ข้อ   2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,058,026 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,133,426 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ของรางวัลสําหรับ
การประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมรวมถึงค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เป็นไปตามระเบียบ  พระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  147  ข้อ  5    
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ค่าวัสดุ รวม 1,128,426 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,128,426 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กนัก
เรียน   แยกเป็น
1. โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง       443,237.60   บาท
2. โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี           437,138    บาท
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด         75,228.40       บาท
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว                        101,660 บาท
5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองหาง        71,162
          บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว
 2786   ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562        เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 146  ข้อ 1

งบลงทุน รวม 106,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:25 หน้า : 86/128



ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลกุดแฮด ทั้ง 3 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด 
- บ้านน้อย 2 ชั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า 178x302x174 ซม.จํานวน 1
 หลัง  ราคา 33,000  บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว
- กระดานลื่น 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 154 x 177 X 175
 ซม. จํานวน 1 หลัง ราคา  25,000  บาท
- ม้าโยกแยก ขนาดไม่น้อยกว่า 39 x 75 X 52 ซม. จํานวน 2
 ตัวๆละ 2,750 บาท เป็นเงิน  5,500  บาท
- สะพานโค้งฝึกทักษะขนาดไม่น้อยกว่า 42x 92X 29
 ซม.   จํานวน 1 ชิ้น   เป็นเงิน  9,500  บาท
   3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง
- บ้านน้อย 2 ชั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า 178 x 302 X 174
 ซม.   จํานวน 1 หลัง  ราคา 33,000  บาท
รายละเอียดคุณลักษณะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  148  ข้อ  7 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,818,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,818,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,818,600 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้กับ
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงเป็นเงิน  915,600   บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2562        เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2563 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 148  ข้อ  6

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ให้กับ
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฏร์สามัคคี  เป็นเงิน  903,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 2786   ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2562        เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2563  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า  148  ข้อ  6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 377,760 บาท

งบบุคลากร รวม 233,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 233,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มี
สิทธิ์    ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณ
สุข  จํานวน 12 เดือน    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     จํานวน  144,000
   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน  2 อัตรา ๆ  ละ  6,000 บาท/เดือน จํานวน  12
  เดือน  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30  ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 818,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท

เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือสื่ออื่น ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสารหนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ   รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633  ลวท
. 14 สิงหาคม 2552)   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/ว7120   ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดขยะ   โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ
. 2561-2565   หน้า  119  ข้อ  4

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:25 หน้า : 90/128



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2561-2565   หน้า  123 ข้อ  20

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2561-2565   หน้า  123 ข้อ  19         
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่ง
แวดล้อม   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวัน
ที่  14 ธันวาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว807 ลงวัน
ที่  12 มีนาคม 2563  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  124  ข้อ  24

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวัน
ที่ 30 เมษายน 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที่  5 กรกฎาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวัน
ที่  14 ธันวาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว807 ลงวัน
ที่  12 มีนาคม 2563  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  124  ข้อ  24
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่  เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เป็น
ต้น  วัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ทรายอะเบท
  สําลี  ผ้าพันแผลเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์  น้ํายา
ต่างๆ ถุงมือ   เป็นต้น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   
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งบลงทุน รวม 8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  1 ตู้  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่
ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตาม
ราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์  จํานวน   1  เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   166   ข้อ   3
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน/ชุมชน    เพื่อจัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน  7  หมู่บ้าน    หมู่บ้าน
ละ  20,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   หนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1791   ลงวัน
ที่  3   เมษายน   2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561    หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5426  ลงวัน
ที่  24  กันยายน  2561    หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1618  ลงวันที่  12  มีนาคม  2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1692  ลงวัน
ที่  15  ตุลาคม  2562   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565   หน้า  125  ข้อ  26
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,199,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,570,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,570,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,365,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิ์สังกัด
กองช่าง ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง) วิศวกรโยธา  นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงาน
เทศบาล  ได้แก่   ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง         (นัก
บริหารงานช่าง) อํานวยการระดับ
ต้น จํานวน 3,500  บาท/ เดือน   จํานวน  12  เดือน     เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,080 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  หรือผู้มีสิทธิ์สังกัดกอง
ช่าง ได้แก่ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน  12  เดือน   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ
. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิ์
สังกัดกองช่าง ได้แก่  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน  12  เดือน   เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้  พ.ศ. 2559   หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 494,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิ์  ตาม
ระเบียบ ฯ สังกัดกองช่างเป็นไปตาม 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดสํานักปลัด  เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบดังนี้
          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7 พ.ศ. 2554
         2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่็งบริการ จํานวน 148,000 บาท

เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน )  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน์  หรือสื่ออื่น ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าวารสารหนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ  รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2633  ลวท
. 14  สิงหาคม 2552   (การจ้างเหมาบริการถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/ว7120   ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  )   รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง  ฯ หรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ ฯ  สังกัดกองการศึกษาที่ได้รับ
อนุญาต/คําสั่งให้เดินทางไปราชการเช่นการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือสัมมนา  หรือติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นรวมทั้งศึกษาดู
งาน  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่าบริการ
จอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน   และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555   และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งานให้จ่ายจากหมวดนี้แต่กรณีเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซม หรือซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้    
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก    ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย    
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาให้เบิกจ่ายจากหมวดวัสดุ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม       (ฉบับที่  14)  พ
.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าวัสดุ รวม 186,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ หนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กระดาษ  ปากกา ดินสอ มู่ลี่  ม่าน
ปรับแสง นาฬิกา พระพุทธรูป สมุดบัญชี ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับประชาชนฯลฯเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือ แผ่นป้ายต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์  หลอดไฟ เบรกเกอร์  ฯลฯ  ประเภทวัสดุคง
ทน  เช่น   ไมโครโฟน   ขาตั้งไมโครโฟน  ฯลฯ  ซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม  ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน เสียม เลื่อย น้ํามันทาไม้ ปูนซีเมนต์
ทราย  สังกะสี  กระเบื้อง ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพ มีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงทนสภาพเดิม  ประกอบ
ด้วยวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ
  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กรวยจราจร   สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ เพลา ฯลฯ
 ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันจารบี ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คง
ทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ขา
ตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ   ซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ จําแนก
ตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
หรือแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงทนสภาพเดิม ประกอบ
ด้วยวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ฯ จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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งบลงทุน รวม 1,134,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,134,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 922,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีที
ยู  จํานวน  14 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณเดือน
ธันวาคม 2563 จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  
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ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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ผ้าม่านทึบแสง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านทึบแสง เพื่อติดตั้งในอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลกุดแฮด  รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน 1 เครื่อง  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
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เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต น้ําหนักไม่น้อย
กว่า 15.1 กก. ขนาดกําลังไฟที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1510W 
จํานวน 1 เครื่อง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คีมย้ําไฮโดรลิกส์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคีมย้ําไฮโดรลิกส์ จํานวน  1 ตัว  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
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แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อแคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล   จํานวน  1
 ตัว  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท. 16
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท.  6
  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท.  9
  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7
 พฤษภาคม 2563    
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ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า   จํานวน  1 ตัว  รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น  จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด  800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามบัญชีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภท
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้า   178  ข้อ  2 

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:25 หน้า : 117/128



จอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว จํานวน 1  เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏ
ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  166  ข้อ  3 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 439,960 บาท

งบบุคลากร รวม 396,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 396,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิ์ตําแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน จํานวน  12 เดือน   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559   หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ    ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 43,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 
จํานวน  1 ตัว  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น  จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ All in one จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 จําแนกตาม
ประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดํา
ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานปรากฏ
ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563 จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1752  ลวท.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลวท.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลวท. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า 126 ข้อ  2  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า 126 ข้อ  2  
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โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมคราม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อม
คราม   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2561-2565   หน้า  127  ข้อ  6      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 49,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 49,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 44,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่นค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่   ค่ากรรมการตัดสิน  ค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  หน้า  147 ข้อ  3 
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้าน
และศูนย์กีฬาประจําเทศบาล จําแนกตามประเภทหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลวท
. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลวท
.  9  มิถุนายน   2558   เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงเช่น  ค่า
พาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565  หน้า  155  ข้อ  1  
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  เช่น ค่าอาหาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  155  ข้อ  2         

โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมงานวันวิสาข
บูชา  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  156  ข้อ  4 

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  15:21:25 หน้า : 125/128



งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอกุดบาก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอําเภอกุดบากเพื่อใช้
จ่ายตามโครงการสนับสนุนงานรวมใจไทกะเลิง
ประจําปี 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1791   ลงวัน
ที่  3   เมษายน   2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561    หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5426  ลงวัน
ที่  24  กันยายน  2561    หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1618  ลงวันที่  12  มีนาคม  2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1692  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,225,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,225,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,225,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อ
สร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้   เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค
 0405.2/ว110 ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส.ป.ก.สน. 07220 
สายแยกถนน-แปลงเกษตรกรรม  หมู่ที่ 5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ส
.ป.ก.สน.07220   สายแยกถนน - แปลงเกษตรกรรม  หมู่
ที่ 5  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 733.00 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตรตามแบบเทศบาลตําบลกุดแฮด เลข
ที่  071/2564   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3/2564   หน้า  7  ข้อ 14)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีมุกดา   หมู่ที่ 3 จํานวน 349,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรี
มุกดา หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจร
กว้าง   4.00  เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตรตามแบบเทศบาลตําบลกุดแฮด เลข
ที่  077/2564  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หน้า 91 ข้อ 7)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงทอง   หมู่ที่ 2 จํานวน 610,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสง
ทอง หมู่ที่ 2  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  2.50  เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตรตามแบบเทศบาลตําบลกุดแฮด เลข
ที่  074/2564  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3/2564   หน้า  7  ข้อ 13)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด  หมู่ที่ 4 จํานวน 193,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4 พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 87.10 ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลกุดแฮด เลขที่  076/2564  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2564   หน้า  6  ข้อ 11
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ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 3

จํานวน 553,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง หมู่ที่ 3     ขนาด
กว้าง 9.50 เมตร ยาว 26.20 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า 216.96 ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลตําบลกุดแฮด เลข
ที่  075/2564  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3/2564   หน้า  6  ข้อ 10)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดสุการเกษตร เช่น  เคียว  จานพรวน  จอบ
หมุน  กระชัง  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ     ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ฯ   จําแนกตามประเภทหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลวท. 16  กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลวท
.  6  สิงหาคม  2556   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลวท
. 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลวท. 7 พฤษภาคม 2563    
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