
ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
(ส านักงานปลัด) 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.  งานบริหารทั่วไป (ส านักงานปลัด) รวม  บาท 

  1.1  งบบุคลากร รวม 7,797,000 บาท 

  
1.1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว                         รวม 7,797,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท 

   

1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก     จ านวน   514,080    บาท      
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  
บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2  อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง 
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักงานปลัด) 
 

   

2)  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน    42,120    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 
1,750  บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000บาท และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง 
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 



 

   

3)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน   42,120    บาท          
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/
เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554    และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 
 (ส านักงานปลัด) 
 

   

4)  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ    จ านวน   86,400    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังต่อไปนี้ 
   1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จ านวน 
12 เดือน      เป็นเงิน  86,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 (ส านักงานปลัด) 
 

   

5)  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน  1,972,800      บาท     
-- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังต่อไปนี้ 
   1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน จ านวน  12 
เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท   
   2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆ ละ 9,180  บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท   
   3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 19 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน   เป็นเงิน  1,641,600  บาท    
   4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554    และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 
 (ส านักงานปลัด)  
 

 
 
 
 



 
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,139,480 บาท 

   

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จ านวน  2,812,680    บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  9 อัตรา   เป็นเงิน  234,390 บาท  จ านวน 12 
เดือน           เป็นเงิน  2,812,680 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา  เงนิเดือน 44,930 บาท   
1.2 หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  อัตรา   เงินเดือน 29,110 บาท   
1.3 นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา    เงินเดือน 28,560 บาท   
1.4 นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา   เงินเดือน 26,460 บาท   
1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  อัตรา   เงินเดือน 26,980 บาท   
1.6 นักประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 อัตรา   เงินเดือน 24,490 บาท   
1.7 นิติกร  จ านวน  1  อัตรา   เงินเดือน 23,340 บาท   
1.8 นักวิชาการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา   เงินเดือน 17,290 บาท   
1.9 เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา   เงินเดือน 13,230 บาท   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไข

เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน  
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2545  ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545  และแกไ้ขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน 
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 

2547  ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547  และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 (ส านักงานปลัด 

      

2)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล   จ านวน   97,200    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 

2.2 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  เดือนละ 
1,100 บาท    จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน   13,200 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 และแก้ไข

เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
3. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใหข้้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28       ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)  

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ของส่วน
ราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 



 

   

3)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน    126,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จ านวน   12  เดือน   
เป็นเงิน  84,000  บาท    
(2) หัวหน้าส านักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)   
10) ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ เรื่อง ให้พนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน    1,908,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  15  อัตรา  เป็นเงิน  159,000  บาท  จ านวน  12 เดือน  
เป็นเงินทั้งสิ้น   1,908,000  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จ านวน  2 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน เป็นเงิน 
25,800 บาท 

4.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) จ านวน 3 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน เป็นเงิน 
36,200 บาท 

4.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ(นักพัฒนาชุมชน) จ านวน1 ต าแหน่งค่าตอบแทน เป็นเงิน14,300
บาท 

4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนแตง่สวน) จ านวน 1 ต าแหน่งค่าตอบแทน เป็นเงิน 10,700 บาท 
4.5 พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)จ านวน 8  ต าแหน่งค่าตอบแทน 9,000 บาท เป็นเงิน

72,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 (ส านักงานปลัด) 

   

5)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง     จ านวน   195,600   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  13 อัตรา   เป็นเงิน 16,300 บาท  
จ านวน  12 เดือน   เป็นเงินทั้งสิ้น  195,600  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

5.1  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง  เป็นเงิน  1,800  บาท   

5.2 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  
3  ต าแหน่ง เป็นเงิน  4,500  บาท   

5.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง คนแต่งสวน  จ านวน  1  
ต าแหน่ง เป็นเงิน   2,000 บาท    

5.4) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  8  
ต าแหน่งป็นเงิน  8,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ส านักงานปลัด) 

 
 
 
 
 
 



  1.2  งบด าเนินงาน รวม  บาท 

   
1.2.1  หมวดค่าตอบแทน                                        รวม 690,000 บาท 

      ค่าตอบแทน   รวม 690,000 บาท 

      

1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือจ่ายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างฯลฯ จ านวน  60,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ)  

2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) แกพนักงานสวน
ต าบล ลูกจางประจ า หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
ก าหนด จ านวน    600,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ)  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี 
(ส านักงานปลัด) 

      

2)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน  10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักงานปลัด)  

      

3)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน   20,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549    (ส านักงานปลัด) 

 



      ค่าใช้สอย รวม ,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน   1,121 ,000              บาท 

   

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค า
พิพากษา  หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ส านักปลัดฯ) 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาล ค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดี ฯลฯ  
จ านวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง เช่น รถบรรทุกน้ า รถยนต์ส่วนกลาง รถตรวจการณ์ ฯลฯ และรถยนต์
ส่วนกลางที่สามารถจัดท าประกันภัยรถยนต์ได้ตามระเบียบฯ จ านวน 45,000 บาท ตั้งจากเงินรายได้
(ส านักปลัด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด) 

   

4.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้   จ านวน   96,000  บาท  
- เพ่ือเป็น ค่าจ้างเหมาคนงาน เก็บขยะในพ้ืนที่ต าบลท่าเสา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จ านวน  1  คน  
เดือนละ 8,000  บาท  จ านวน  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ส านักปลัด (ส านักปลัด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานปลัด) 

 
 
 
 
 
 



 

   

(5) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าเสา  
จ านวน  30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
อบต.ท่าเสา  โดยจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หน่วยส ารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(ส านักงานปลัด) 
 

   

(6) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน    จ านวน   60,000   บาท    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของ อบต.ท่าเสา 
-โฮมเพจ คือข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือหน้าปกของนิตยสาร ดังนั้น โฮมเพจ ควรมีรูปแบบที่น่าสนใจ 
สีสันสวยงามมีภาพเคลื่อนไหว  ท าให้ผู้เยี่ยมชมสนใจในตัวเว็บมากขึ้น 
-เว็บเพจ คือ รายละเอียดของเว็บแต่ละหน้าต่อๆกันไป เหมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าภายในนิตยสารนั่นเอง 
ในหน้าโฮมเพจจะมีลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงไปยังหน้านั้นๆ ด้วย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  อยู่ในรูปแบบไฟล์  
HTML   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ส านักปลัด)  
 

   

7) ติดตั้งผ้าม่านหรือมูลี่กั้นแสง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านหรือมูลี่กั้นแสง     
จ านวน   170,000    บาท   เพื่อจ่ายเป็นการติดตั้งผ้าม่านหรือมูลี่กั้นแสง รายละเอียดดังนี้ 
1 ภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ห้องนายก   
3. ห้องปลัด  
4. ห้องกองคลัง  
5. ห้องกองช่าง  
6. ห้องส านักปลัด  
6. ห้อง ผอ.กองช่าง   
7. ห้องหัวหน้าส านักปลัด  
8. ห้องกลาง    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัด) 
 

   

8) ค่าธรรมเนียมในการบริการก าจัดขยะมูลฝอย  จ านวน  240,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการบริการก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลแก่งเสี้ยน เดือนละ  20,000  
บาท   จ านวน  12  เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัด) 
 

 
 
 
 



 
 

      

2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน  140 ,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จ านวน  60,000  บาท   
ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  จ านวน  60,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(ส านักปลัด) 
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
จ านวน 60,000  บาท ที่ ได้รับแต่งตั้ งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรม
ต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 

   

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   250,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
(ส านักงานปลัด) 
 

   

(2)  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา    จ านวน    400,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเปา
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถิ่น    
(ส านักงานปลัด) 

   

3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล “ด้านการบริหารจัดการที่ดี” ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563    จ านวน    300,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล “ด้านการบริหารจัดการที่ดี” ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร  ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และในการศึกษาดูงาน   ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  
ค่าที่พัก   ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
 



   

1. พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
2. พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแกไ้ขเพิ่มเตมิจนถึง

ปัจจุบัน 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไข

เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
(ส านักงานปลัด) 

   

(4) . โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   จ านวน  80,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ประกอบด้วย 
ค่าปูายโครงการ   ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร  ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร   ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าที่พัก   ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1. พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
2. พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแกไ้ขเพิ่มเตมิจนถึง

ปัจจุบัน 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไข

เพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
(ส านักงานปลัด) 

   

(5)  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   จ านวน   50,000   บาท                                  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  ตามความจ า เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่างๆ  ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดิน
ทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท 
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554    (ส านักงานปลัด) 



   

(6) โครงการอบรมให้ความรู้ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540   
จ านวน   50,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ 
พ.ศ. 2540  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องเพ่ือสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนได้  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของทางราชการ พ.ศ. 2540   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557    (ส านักงานปลัด) 

   

(7) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  67  พรรษา  การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ใน
ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ  ร่วมแรง ร่วมใจของพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือร่วม
เทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมรต่อพสกนิกรชาวไทย (วันที่ 28 ก.ค. 62)     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  จ านวน  200,000   บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ส านักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ข้อ 4 หน้าที่ 87 
(ส านักงานปลัด) 

   

(8) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลท่าเสา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลท่าเสา จ านวน  50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านัก
ปลัด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ข้อ 1 หน้าที่ 37 

   

9) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินี   การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ  ร่วมแรง 
ร่วมใจของพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทย (วันที่ 3  มิถุนายน  2562)     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  จ านวน  100,000   บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565)  ข้อ 5 หน้าที่ 87  (ส านักงานปลัด) 

   

10) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันคล้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  จ านวน  
100,000   บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ข้อ 6 หน้าที่ 87 (ส านักงานปลัด) 

 
 
 
 



 

   

11) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  จ านวน  50,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายในโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ข้อ6  หน้าที่ 90   (ส านักงานปลัด) 

   

4)  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  300,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      ค่าวัสดุ รวม 1,380,000 บาท 

      

1)  ประเภทวัสดุส านักงาน      จ านวน    150,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ปูานชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นปูายจาราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเปุา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

2)  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน   30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา  
เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

3)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน    40,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หม้อ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา 
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติดน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา 
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

4)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง      จ านวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร 
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

5)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน     100,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง 
ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

6)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน    900,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

7)  ประเภทวัสดุการเกษตร       จ านวน     20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ปุย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ า 
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊ส
พิษฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

8)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน     30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขา
ตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม  เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย 
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

9)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน    90,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป
บันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ดังนี้ แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory 
Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
1.2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,040,000 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,040,000 บาท 

      

1)  ประเภทค่าไฟฟ้า      จ านวน    900,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
2560 
(ส านักงานปลัด) 
 

   

2)  ประเภทค่าโทรศัพท์   จ านวน    10,000    บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
 

   

4)  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน   30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 



 
 

   

5)  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


