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สว่นที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลอดุมพร

อ ำเภอเฝ้ำไร ่ จงัหวดัหนองคำย



จ ำนว
นจ ำนว
นจ ำนว
นจ ำนว
นจ ำนว
นจ ำนว
นจ ำนว
นจ ำนว
น

งบรำยจำ่ยอืน่ จ ำนว 0.00 บำท

งบลงทนุ จ ำนว 697,650.00 บำท

งบด ำเนนิงำน จ ำนว 8,870,630. บำท

งบบคุลำกร จ ำนว 12,231,337 บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 35,699,657.93 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง จ ำนว 10,628,120 บำท

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 23,456,430 บำท

(2) เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ ำนวน 4,433,501.91 

บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทนุ 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 17,558,146 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและ 1,136,994. บำท

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 111,229.55 บำท

หมวดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ปรับ และ 202,590.00 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทรัพยส์นิ 0.00 บำท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนัที ่30 

(1) รำยรับจรงิ จ ำนวน 42,481,117.07 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร 15,726.81 บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพัน จ ำนวน 14 

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.3 เงนิทนุส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 7,143,884.31 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หนีผ้กูพันและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย 

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 20,139,601.14 บำท

1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 4,759,793.28 บำท

           บัดนีถ้งึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลอดุมพร จะได ้

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2563 องคก์ร

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร



(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 99,600.00 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทนุส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงนิอดุหนุน จ ำนว 3,271,920. บำท



รายรบัจรงิ

ปี  2562

164,979.40

247,318.00

126,519.96

1,152,687.00

49,441.00

360.00

1,741,305.36

20,448,295.78

20,448,295.78

23,616,795.00

23,616,795.00

45,806,396.14รวม 53,758,780.00 55,403,180.00

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 28,758,780.00 28,903,180.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุน

ใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ ิน่

28,758,780.00 28,903,180.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้

จดัสรรใหอ้งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ ิน่

23,198,500.00 24,598,500.00

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนให้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้

จดัสรรใหอ้งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ ิน่

หมวดภาษีจัดสรร 23,198,500.00 24,598,500.00

หมวดรายไดจ้ากทนุ 1,500.00 1,500.00

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 1,801,500.00 1,901,500.00

หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณชิย์

1,100,000.00 1,150,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 150,000.00 150,000.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ 
และใบอนุญาต

220,000.00 250,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 150,000.00 150,000.00

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 180,000.00 200,000.00

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร
อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายจา่ยจรงิ

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 10,806,933.00 13,692,380.00 12,669,640.00

งบบคุลากร 12,267,642.00 16,160,170.00 17,524,940.00

งบด าเนนิงาน 11,225,896.33 13,088,730.00 13,965,000.00

งบลงทนุ 3,758,129.00 6,826,500.00 6,368,600.00

งบเงนิอดุหนุน 4,169,653.97 3,991,000.00 4,875,000.00

42,228,254.30 53,758,780.00 55,403,180.00

42,228,254.30 53,758,780.00 55,403,180.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจา่ย

จา่ยจากงบประมาณ

รวมจา่ยจากงบประมาณ



แผนงานงบกลาง 12,669,640

งบประมาณรายจา่ยท ัง้ส ิน้ 55,403,180

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5,821,000

แผนงานการพาณชิย์ 829,500

ดา้นการด าเนนิงานอืน่

แผนงานเคหะและชมุชน 5,998,890

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 90,000

ดา้นการเศรษฐกจิ

แผนงานการศกึษา 10,934,920

แผนงานสาธารณสขุ 1,015,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,616,480

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 15,736,850

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 690,900

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบรหิารท ัว่ไป

บนัทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบรา่งขอ้บญัญัต ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร



8,546,590 2,081,060

3,262,330 0

5,284,260 2,081,060

4,360,000 520,000

418,000 210,000

1,662,000 190,000

700,000 115,000

1,580,000 5,000

134,200 60,000

134,200 60,000

35,000 0

35,000 0

13,075,790 2,661,060                              รวม 15,736,850
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรอืนและระงบัอคัคภียั
รวมงบ

    คา่ครภัุณฑ์ 194,200

งบเงนิอดุหนนุ 35,000

    เงนิอดุหนุน 35,000

    คา่วสัดุ 815,000

    คา่สาธารณูปโภค 1,585,000

งบลงทนุ 194,200

งบด าเนนิงาน 4,880,000

    คา่ตอบแทน 628,000

    คา่ใชส้อย 1,852,000

งบบคุลากร 10,627,650

    เงนิเดอืน (ฝ่าย 3,262,330

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 7,365,320

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร

อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งาน
งานบรหิารท ัว่ไป

งานบรหิารงาน

คลงั
รวมงบ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร

อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

600,000 600,000

420,000 420,000

180,000 180,000

25,900 25,900

25,900 25,900

65,000 65,000

65,000 65,000

690,900 690,900

3,464,820 0

3,464,820 0

1,030,000 3,419,000

260,000 0

655,000 1,524,360

115,000 1,864,640

0 30,000    คา่สาธารณูปโภค 30,000

    คา่ตอบแทน 260,000

    คา่ใชส้อย 2,179,360

    คา่วสัดุ 1,979,640

งบบคุลากร 3,464,820

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,464,820

งบด าเนนิงาน 4,449,000

    เงนิอดุหนุน

                              รวม

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

รวมงบ

งบด าเนนิงาน
    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

งบลงทนุ
    คา่ครภัุณฑ์

งบเงนิอดุหนนุ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรอืนและระงบัอคัคภียั
รวม



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร

อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

0 321,100

0 121,100

0 200,000

0 2,700,000

0 2,700,000

4,494,820 6,440,100

590,000 590,000

10,000 10,000

480,000 480,000

100,000 100,000

425,000 425,000

425,000 425,000

1,015,000 1,015,000                              รวม

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
รวมงบ

งบด าเนนิงาน
    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

งบเงนิอดุหนนุ
    เงนิอดุหนุน

                              รวม 10,934,920

แผนงานสาธารณสขุ

งาน งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ
รวมงบ

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 200,000

งบเงนิอดุหนนุ 2,700,000

    เงนิอดุหนุน 2,700,000

งบลงทนุ 321,100

    คา่ครภัุณฑ์ 121,100



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร

อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

1,244,580 1,244,580

1,244,580 1,244,580

285,000 285,000

50,000 50,000

145,000 145,000

90,000 90,000

36,900 36,900

36,900 36,900

50,000 50,000

50,000 50,000

1,616,480 1,616,480

2,187,890 0

2,187,890 0

1,991,000 200,000

141,000 0

1,330,000 0    คา่ใชส้อย 1,330,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,187,890

งบด าเนนิงาน 2,191,000

    คา่ตอบแทน 141,000

งาน งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

งบบคุลากร 2,187,890

งบลงทนุ
    คา่ครภัุณฑ์

งบเงนิอดุหนนุ
    เงนิอดุหนุน

                              รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบบคุลากร
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนนิงาน
    คา่ตอบแทน

    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
รวม



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร

อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

520,000 200,000

40,000 0

40,000 0

0 1,580,000

0 1,580,000

4,218,890 1,780,000

20,000 50,000

20,000 50,000

0 20,000

0 20,000

20,000 70,000

100,000 0งบด าเนนิงาน 100,000

    เงนิอดุหนุน 20,000

                              รวม 90,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบรหิารท ัว่ไป

เกีย่วกบัอตุสาหกรรม

และการโยธา

งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้งพืน้ฐาน
รวมงบ

งบด าเนนิงาน 70,000

    คา่ใชส้อย 70,000

งบเงนิอดุหนนุ 20,000

                              รวม 5,998,890

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน
งานกฬีาและนนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ทอ้งถ ิน่

รวมงบ

    คา่ครภัุณฑ์ 40,000

งบเงนิอดุหนนุ 1,580,000

    เงนิอดุหนุน 1,580,000

    คา่วสัดุ 720,000

งบลงทนุ 40,000



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร

อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

100,000 0

0 5,721,000

0 5,721,000

100,000 5,721,000

800,000 800,000

200,000 200,000

600,000 600,000

29,500 29,500

29,500 29,500

829,500 829,500

12,669,640 12,669,640

12,669,640 12,669,640

12,669,640 12,669,640

    งบกลาง

                              รวม

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง

งบด าเนนิงาน
    คา่ใชส้อย

    คา่วสัดุ

งบลงทนุ
    คา่ครภัุณฑ์

                              รวม

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 5,721,000

                              รวม 5,821,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานกจิการประปา รวมงบ

    คา่ใชส้อย 100,000

งบลงทนุ 5,721,000



ประกาศ ณ วนัที่

รวมรายจา่ย 0
ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพรปฏบิตักิารเบกิ
จา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ
จา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพรมหีนา้ทีรั่กษาการให ้
เป็นไปตามบญัญัตนิี้

งบประมาณรายจา่ยท ัง้ส ิน้ 55,403,180

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวน
รวมทัง้ส ิน้ 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

แผนงานการพาณชิย์ 829,500

ดา้นการด าเนนิงานอืน่
แผนงานงบกลาง 12,669,640

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 90,000

ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5,821,000

แผนงานสาธารณสขุ 1,015,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,616,480

แผนงานเคหะและชมุชน 5,998,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 690,900

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 10,934,920

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบรหิารท ัว่ไป
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 15,736,850

ขอ้ 2. ขอ้บญัญัต ินีใ้หใ้ชบ้งัคับตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

เป็นตน้ไป
ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
จ านวนรวมทัง้ส ิน้ 55,403,180 บาท
ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส ิน้ 
55,403,180 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้ังนี้

ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร
อ.เฝ้าไร ่ จ.หนองคาย

               โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

ขอ้ 1. ขอ้บญัญัต ินีเ้รยีกวา่ ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564



ต าแหน่ง นายอ าเภอเฝ้าไร่

(ลงนาม)................................
(นายยคุล  กาญจนศริพิงศ)์

ต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารสว่น
อนุมัติ

(ลงนาม).....................................

(นายบรร  ยะประภา)



ปี 2561 ปี 2562

6,652.25 31,876.50 25.00

103,118.12 132,102.90 7.14

200.00 1,000.00 0.00

109,970.37 164,979.40

205,486.00 210,820.00 0.00

520.00 960.00 100.00

0.00 0.00 9.52

463.00 0.00 0.00

0.00 35,538.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,000.00 0.00 0.00

211,469.00 247,318.00

0.00 0.00 0.00

104,858.69 126,519.96 0.00

0.00 0.00 0.00

104,858.69 126,519.96

1,066,670.00 1,152,687.00 0.00

0.00 0.00 4.55     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0.00 1,100,000.00 % 1,150,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 984,590.00 0.00 % 0.00

     รายไดจ้ากทรัพยส์นิอืน่ ๆ 0.00 150,000.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 112,671.37 150,000.00 150,000.00

     คา่เชา่หรอืบรกิารสถานที่ 500.00 0.00 % 0.00

     ดอกเบีย้ 112,171.37 0.00 % 0.00

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ 202,109.00 220,000.00 250,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

     คา่ใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู 5,000.00 0.00 % 0.00

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 0.00 % 0.00

     คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 0.00 0.00 % 0.00

     คา่ปรับการผดิสญัญา 8,989.00 0.00 % 0.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์ 560.00 10,000.00 % 20,000.00

     คา่ธรรมเนยีมก าจัดขยะมลูฝอย 0.00 210,000.00 % 230,000.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ
     คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 187,560.00 0.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 400.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษอีากร 147,904.53 180,000.00 200,000.00

     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 14,170.00 40,000.00 % 50,000.00

     ภาษีบ ารงุทอ้งที่ 133,334.53 140,000.00 % 150,000.00

ปี 2560 ปี 2563 ยอด ปี 2564

หมวดภาษอีากร

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

วนัทีพ่มิพ ์: 30/11/2563  09:52:16 หนา้ : 1/1

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอดุมพร
อ าเภอ เฝ้าไร่  จังหวดัหนองคาย



วนัทีพ่มิพ ์: 30/11/2563  09:52:16 หนา้ : 1/1

1,066,670.00 1,152,687.00

0.25 2.00 0.00

71,500.00 7,000.00 0.00

57,622.91 42,439.00 0.00

129,123.16 49,441.00

0.00 360.00 0.00

0.00 360.00

440,205.56 1,267,325.90 0.00

10,110,975.02 8,909,963.24 8.49

3,504,813.94 3,314,048.76 1.68

105,348.78 76,721.85 50.00

0.00 0.00 0.00

6,204,319.58 6,742,251.65 1.65

47,099.40 51,813.43 50.00

48,438.10 59,419.65 50.00

10.00 0.00 0.00

0.00 26,751.30 0.00

20,461,210.38 20,448,295.78

0.00 0.00
-

100.00

22,120,397.00 23,616,795.00 863.44

22,120,397.00 23,616,795.00

44,203,698.60 45,806,396.14รวมทกุหมวด 41,070,398.31 53,758,780.00 55,403,180.00

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า

21,656,679.00 3,000,000.00 % 28,903,180.00

รวมหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป 21,656,679.00 28,758,780.00 28,903,180.00

หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับ อปท.ทีม่กีาร
บรหิารจัดการทีด่ี

0.00 25,758,780.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอืน่ๆ 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 17,867,883.28 23,198,500.00 24,598,500.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 43,329.86 200,000.00 % 300,000.00

     คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชน้ ้าบาดาล 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามติ 3,900,621.39 6,050,000.00 % 6,150,000.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 52,091.39 200,000.00 % 300,000.00

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ 85,655.31 200,000.00 % 300,000.00

     ภาษีสรุา 1,616,093.10 0.00 % 0.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,512,591.42 10,600,000.00 % 11,500,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 3,264,904.27 5,948,500.00 % 6,048,500.00

หมวดภาษจีดัสรร
     ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนต์ 392,596.54 0.00 % 0.00

     คา่ขายทอดตลาดทรัพยส์นิ 1,200.00 1,500.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ 1,200.00 1,500.00 1,500.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 97,361.13 150,000.00 150,000.00

หมวดรายไดจ้ากทนุ

     คา่ขายแบบแปลน 28,500.00 0.00 % 0.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 68,858.13 150,000.00 % 150,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
     เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ 3.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ 984,590.00 1,100,000.00 1,150,000.00



งบกลาง 12,669,640         -                     -                     -                  -                   -                -                   12,669,640         
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 276,000          -                       -                      -                   -                     -                 -                     -                    
กองทุนเงิทดแทน 15,000            

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,880,000        

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,300,000        

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000            

ส ารองจ่าย 500,000          -                       -                      -                   -                     -                 -                     -                    
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 315,000          -                       -                      -                   -                     -                 -                     -                    
เงินช่วยค่าเสียชีวิต 30,000            

 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 150,000 -                       -                      -                   -                     -                 -                     -                    
 - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลอุดมพร 150,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 317,640          

งบบุคลากร -                 8,546,590             2,081,060            3,464,820             1,244,580           -                2,187,890               17,524,940            

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                 3,262,330              -                      -                       -                     -                 -                         3,262,330               

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                 5,284,260              2,081,060              3,464,820              1,244,580            -                 2,187,890                14,262,610              

งบด าเนินงาน -                4,960,000             520,000               4,519,000             285,000             590,000         3,091,000               13,965,000            

ค่าตอบแทน -                 418,000                210,000                260,000             50,000                10,000            141,000              1,089,000            
ค่าใช้สอย -                 2,082,000              190,000                2,249,360           145,000              480,000          1,630,000            6,776,360            
ค่าวัสดุ -                 880,000                115,000                1,979,640              90,000                100,000          1,320,000            4,484,640            
ค่าสาธารณูปโภค -                 1,580,000              5,000                   30,000               -                     -                 -                     1,615,000            

งบลงทุน -                160,100               60,000                321,100            36,900               -                5,790,500               6,368,600          
ค่าครุภัณฑ์ -                 160,100                รวม 121,100             36,900                -                 69,500                387,600              
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                 -                       -                      200,000             -                     -                 5,721,000                5,921,000            

งบเงินอุดหนุน -                100,000               -                     2,720,000             50,000               425,000         1,580,000           4,875,000          
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -                 -                       -                      -                       -                     -                 -                     -                    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ -                 65,000                  -                      2,700,000              -                     425,000          -                     3,190,000            
เงินอุดหนุนเอกชน -                 -                       -                      -                   -                     -                 -                     -                    

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -                 35,000                  -                      20,000               50,000                -                 1,580,000            1,685,000            

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -                 -                       -                      -                  -                     -                 -                     -                   

12,669,640         13,766,690           2,661,060            11,024,920           1,616,480               1,015,000       12,649,390             55,403,180            รวม

ส านักปลัด กองคลังรายการ งบกลาง

รายจ่ายตามงบรายจ่ายและประเภทรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

กองสาธารณสุข กองช่างกองการศึกษา กองสวัสดิการ รวม



1

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) รวม 15,736,850  บาท
งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 13,075,790  บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 8,546,590   บาท
1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 3,262,330   บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) 514,090      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กบันายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร
 - ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อตัรา

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,400  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800       บาท
 - ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อตัรา

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,220  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,290       บาท

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก(210200) 42,120       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้กบันายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร
 - ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อตัรา

(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เดือนละ 1,750    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000        บาท
 - ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อตัรา

(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เดือนละ 880      บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120        บาท

1.3 ประเภท ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(210300) 42,120       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กบันายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร
 - ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อตัรา

(1) ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,750    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000        บาท
 - ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 อตัรา

(1) ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 880      บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120        บาท

1.4 ประเภท ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของผู้บริหาร อปท. (210400) 86,400       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนให้กบัเลขานุการนายกและที่ปรึกษานายกองค์การบริหรส่วนต าบลอดุมพร
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก เดือนละ 7,200    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400        บาท

1.5 ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (210600) 2,577,600   บาท
(1) ประธานสภา จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 11,220  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640       บาท
(2) รองประธานสภา จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 9,180    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160       บาท
(3) สมาชิกสภา จ านวน 26 อตัรา เดือนละ 7,200    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,246,400    บาท
(4) เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 7,200    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400        บาท

22.เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 5,284,260   บาท
2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล(220100) 2,828,700   บาท

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) : ส านักปลัด
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เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพรตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่ง ปลัด  อบต. เดือนละ 45,750  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 549,000       บาท
 - ต าแหน่ง รองปลัด อบต. เดือนละ 37,410  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 448,920       บาท
 - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด เดือนละ 36,310  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 435,720       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 33,000  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 396,000       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 16,940  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 203,280       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 16,600  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 199,200       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 16,940  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 203,280       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 18,200  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 218,400       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 14,030  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 168,360       บาท
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนร้อยละ 3 6,540          บาท

2.2 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200) 84,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มให้แกพ่นักงาน  อบต.ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000        บาท

2.3 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) 168,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัพนักงาน อบต.ต าแหน่งผู้บริหาร 
 - เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งต่างๆดังนี้

ต าแหน่ง ปลัด  อบต. เดือนละ 7,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000        บาท
ต าแหน่ง รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000        บาท
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด เดือนละ 3,500    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000        บาท

2.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า(220400) 504,240      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งให้กบัลูกจา้งประจ า ดังนี้

 - ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1 อตัรา เดือนละ 21,010  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 252,120       บาท
 - ต าแหน่ง นักป้องกนัและบรรเทาสาธารรภัย 1 อตัรา เดือนละ 21,010  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 252,120       บาท

2.5 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) 1,495,320   บาท
พนักงานจา้งตามภารกจิ

 - ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์ 1อตัรา เดือนละ 12,860  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 154,320       บาท
 - ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์ 1อตัรา เดือนละ 12,860  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 154,320       บาท
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ธุรการ 1 อตัรา เดือนละ 12,860  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 154,320       บาท
 - ต าแหน่ง นักการภารโรง 1 อตัรา เดือนละ 12,860  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 154,320       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 12,860  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 154,320       บาท
 - ต าแหน่ง ยาม  1 อตัรา เดือนละ 10,170  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 122,040       บาท

พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 7  อตัรา ฯ ละ เดือนละ 9,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 756,000       บาท

นักทรัพยากรบุคคล
นักจดัการงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจา้พนักงานป้องกนัฯ 1 อตัรา

นิติกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจา้พนักงานธุรการ

นักวิชาการเกษตร
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2.6 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) 204,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ

 - ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์  1 อตัรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท
 - ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์  1 อตัรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ธุรการ 1 อตัรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท
 - ต าแหน่ง นักการภารโรง 1 อตัรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท
 - ต าแหน่ง ยาม  1 อตัรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท

พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 7  อตัรา ฯ ละ เดือนละ 1,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000        บาท

งบด าเนินงาน (530000) รวม 4,360,000   บาท
1. ค่าตอบแทน (531000) รวม 418,000      บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(310100) 300,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ให้แก ่อบต. เช่น ค่าจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อจดัท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาต าบล ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  ค่าเบีย้เล้ียงในการออกปฏิบัติงาน อาสาสมัคร  
ค่าตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ

1.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน(310300) 18,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กบัการเบิกจา่ยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น
(ส านักปลัด)

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500) 100,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยหลือการศึกษาบุตรให้แก ่คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2560

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2541   

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

(ส านักงานปลัด)

2. ค่าใช้สอย (532000) 1,662,000   บาท

ผู้ช่วยเจา้พนักงานป้องกนัฯ 1 อตัรา
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2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ(320100) 750,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน ค่าจา้งประเมินการปฏิบัติงาน ประกนัภัย
รถยนต์ ส่วนกลาง รถกู้ชีพ ฯลฯ ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร(320200) 20,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการรับรองคณะตรวจงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้

20,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรองผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร เปิดอาคารฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(ส านักงานปลัด)

2.3 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(320300) แยกเป็น 792,000      บาท
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ีราชพิธ ีและพิธตี่างๆ เช่น วนัปิยมหาราช 50,000        บาท

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าธงเฉลิมพระเกียรติ ธงชาติ  ฯลฯ
 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดังานรัฐพิธี  ราชพิธีต่างๆ เช่นค่าธงชาติ ธงเฉลิมพระเกยีรติ ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่12  หน้า  82)

2.3.2  ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จ ผู้แทนพระองค์ หน่วยแพทยเ์คล่ือนที่ พอสว. ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

โครงการเทิดทูนและพิทักษ์ด ารงไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย ์กจิกรรม 28 กรกฎาคม 2564 ฯลฯ 

  -  ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่1/2  หน้า  79)

2.3.3  -ค่าพวงมาลา  ชอดอกไม้  กระเช้าของขวญัของที่ระลึก 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก

ตามวาระโอกาสส าคัญ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(ส านักงานปลัด)

2.3.4  - ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จัดท าประชาคมชุมชน 42,000       บาท
   เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสร้างความเขม้แขง็แกชุ่มชน เช่น ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมูบ่้าน สมาชิกสภา การจดัประชุมประชาคมหมูบ่้านเพื่อจดัท าแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล  
และการจดัเวทีประชาคมเพื่อส ารวจความเห็น ฯลฯ

- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ  ระเบยีบ และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2559
5)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัที ่ 29  มกราคม  2558  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท าแผนและประสาน 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
6)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวนัที ่10  ตุลาคม 2559  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่
วา่ด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  
7)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 22938  ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2559  เร่ือง  ตอบขอ้หารือการปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  
8)  หนงัสือกรมส่งแสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 1617  ลงวนัที ่16  สิงหาคม 2560  เร่ือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-แนวทาง
ปฏบิติัในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชดุที ่1  
9)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2560  เร่ือง  แนวทางการด าเนนิการแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ. 
2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
10)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 0357  ลงวนัที ่19 มกราคม 2561  เร่ือง  แนวทางการด าเนนิการแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปนี 
 (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่
(ส านกังานปลัด)
(แผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่5  หนา้ที ่81) 

2.3.5  - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ 500,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังทั่วไป อบรม หรือเลือกต้ังซ่อม นายกและสมาชิกสภาฯ

เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ และหนงัสือส่ังการ ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติมถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่8 มถินุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประ
มาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏบิติัการต้ังงบประมารเพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการด า   
เนนิการเลือกต้ังทอ้งถิน่
(ส านกังานปลัด)

(แผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่7  หนา้ที ่116) 

2.3.6  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 150,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จา่ยอื่นๆ

หรือค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปอบรมสัมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. และพนักงานจา้ง 

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่  พ .ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด)

2.3.7  - โครงการด าเนินงานศูนยย์ตุิธรรมชุมชนฯ 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการด าเนินกจิกรรมศูนยย์ติุธรรมชุมชน ต าบลอดุมพร ประจ าปี 2564

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557

5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท .พ.ศ.2560
(ส านักปลัด)

(แผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่11  หนา้ที ่82) 

2.3.8 20,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพันธุกรรมพืช ตามพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา

สยามบรมราชกมุารี ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557

5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท .พ.ศ.2560

(ส านักปลัด)
(แผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่7  หนา้ที ่111) 

2.4 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320400) 100,000      บาท
 - ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น รถยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอดัส าเนา รถจกัยานยนต์

 - โครงการพันธกุรรมพืชตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราขสุดาสยามบรมราชกุมารี
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เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เกบ็เอกสาร โต๊ะ หอกระจายขา่วหมูบ่้าน ฯลฯ
 เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย
 งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏบิติัเกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย
รับ-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบ
ประมาณรายจา่ยประจ าปใีนลักษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค
(ส านกังานปลัด)

3. ค่าวสัดุ (533000) 700,000      บาท
3.1 ประเภท วสัดุส านักงาน(330100) 150,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น หมึก กระดาษ คลิป ไม้บรรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ
พาร์ทิชั้น  ฉากกั้นห้อง เกา้อี้พลาสติกฯลฯ

3.2 ประเภท วสัดุงานบ้านงานครัว (330300) 40,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู ่ผงซักฟอก ถว้ยชาม ฯลฯ

3.3 ประเภท วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (330800) 400,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ืองฯลฯ  (ใช้ส าหรับรถยนต์ส านักงาน )      

3.4 ประเภท วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) 40,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เอกสาร วารสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ วารสาร ฯลฯ

3.5 ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร์ (331400) 70,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล หมึก เมาส์ อปุกรณ์เสริม ฯลฯ

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆ  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใช้งาน

ไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี ้ 
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ   
3.  รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เชน่ ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกนัภยั  ค่าติดต้ัง  เปน็ต้น
โดยจา่ยเปน็ค่าวสัดุส านกังาน ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  
 ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน หรือเมือ่น าไป
ใชง้านแล้วเกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ้่มค่า  
ดังนี ้ หนงัสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 
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ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 
ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน แผนที ่
พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นปา้นชือ่ส านกังาน หรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจาราจรหรือแผ่นปา้ยต่างๆ 
มูล่ี่ มา่นปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพทุธรูปจ าลอง กระเปา่ ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  
 ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัส้ันไมค่งสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว
 ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น้ าหมกึปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลิป
 เปก๊ เขม็หมดุ กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟม้ สมดุบญัช ีสมดุประวติัขา้ราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าลี ธงชาติ
 ส่ิงพมิพท์ีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่ส่ิงของทีเ่ปน็อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหคื้นสภาพดังเดิมทีม่ ี
ลักษณะเปน็การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแปน้อกัขระหรือแปน้พมิพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชปิ (MeMory
Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟดิเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอเิล็กทรอนคิ อเิล็กทรอนกิส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิส
เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น ฯลฯ   
เปน็ไปตามหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของ
ทีจ่ดัเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
(ส านกัปลัด)

4. ค่าสาธารณปูโภค (534000) 1,580,000   บาท
4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า(340100) 1,500,000   บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ห้องประชุมและ อาคารส านักงาน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  กจิการประปา ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายท้องถิน่
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวนัที ่12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวนัที ่3 สิงหาคม 2560
(ส านักงานปลัด)

4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์ (340300) 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร

 เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวนัที ่12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวนัที ่3 สิงหาคม 2560
(ส านักงานปลัด)
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4.3 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) 70,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการใช้บริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจดัท าเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บเพจ ฯลฯ

 เปน็ไปตามหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย
 งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแกไ้ขปญัหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวนัที ่3 สิงหาคม 2560
(ส านกังานปลัด)

งบลงทุน (540000) รวม 134,200      บาท
55ครุภัณฑ์(541000) รวม 134,200      บาท

5.1 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 134,200      บาท
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานดังน้ี 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ         จ านวน   4  เคร่ือง ละ       17,000    บาท                                 เป็นเงิน68,000       บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน        จ านวน 4 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 3.1 GHz

     หรือดีกวา่จ านวน 1  หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB

-  มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

- มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

2)  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี         จ านวน   3  เคร่ือง ละ     8,900    บาท  เป็นเงิน 26,700       บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน  3  เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 

 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

 - มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

3) โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต  พร้อมกระจก จ านวน 1   ตัว เป็นเงิน 5,500         บาท
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  ขนาดไม่น้อยกว่า 123 เซนติเมตร X 67  เซนติเมตร X 75 เซนติเมตร
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

4) เกา้อี้ ส านักงาน มีที่เท้าแขน  ขาพลาสติก 5 แฉก มีล้อ ขนาด จ านวน 3    ตัว เป็นเงิน 6,000          บาท
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

5) เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) ขนาด 2400 บีทีย ู  แบบติดผนัง จ านวน 1  เคร่ือง เป็นเงิน 28,000        บาท
 - โดยจัดหาตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 35,000       บาท
6.งบอุดหนุน รวม 35,000       บาท
6.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 35,000       บาท

อุดหนุนเทศบาลต าบลเฝ้าไร่
35,000       บาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเฝ้าไร่ (อดุหนุนเทศบาลต าบลเฝ้าไร่)
 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที่  4  หน้า  116) 

1. โครงการสนับสนุนศูนยป์ฎิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
และหน่วยงานราชการฯ
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 690,900   บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 690,900   บาท
งบด าเนินงาน (530000) รวม 625,900   บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 420,000   บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) 80,000    บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน ฯลฯ
(1) เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  จ านวน  300,000  บาท  
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วน

ท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์

กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพันธ ์2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต

. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิกีารก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลั

ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับหลัก

เกณฑ์ เง่ือนไข และวธิกีารก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี
(ส านักปลัด)

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 270,000   บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 80,000    บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ค่าเบีย้เล้ียง ค่าป่วยการ
เช่น วันเขา้พรรษา -ออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันส าคัญต่างๆ ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ.2542

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่ 15  หน้า 83) 

2.2.2 โครงการตัง้ด่านเฝ้าระวงัยาเสพติด 10,000    บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ.2542

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) : ส านักปลัด
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่4 หน้า 81) 

2.2.3 โครงการฝึกอบรม  อปพร. 50,000    บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการอบรม อปพร .

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ.2542

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่2  หน้า 81) 

2.2.4 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 20,000    บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการซ้อมแผนป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนซ้อมแผนอคัคีภัยในชุมชน  ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ.2542

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที่4  หน้า 81) 

2.2.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 20,000    บาท
เพื่อสนับสนุนกจิกรรมจติอาสาท าความดีด้วยหัวใจแด่ในหลวงรัชการที่10

เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดเชิงรุกและสร้างความเขม้แขง็อยา่งยั่งยนื
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ.2542

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557

ส ำนกัปลดั แผนรักษำควำมสงบฯ
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5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที่9  หน้า 73) 

2.2.6 โครงการจัดระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน ต าบล 20,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ เช่นการอบรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และน าส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาล  จดัซ้ือเวชภัณฑ์ยา เคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ใช้จา่ยในการ
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน  ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ.2542

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที่8  หน้า 82) 

2.2.7  - โครงการด าเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 20,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการด าเนินกจิกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต าบลอดุมพร ประจ าปี 2564

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557

5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท.พ.ศ.256

(ส านักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที่ 4  หน้าที่ 72) 

2.2.8  - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลอดุมพร ประจ าปี 2564

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0229/ ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329  ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวันที่ 13  กมุภาพันธ์  2563 

2.3 70,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น โต๊ะท างาน เกา้อี้ท างาน เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต์ 

             รถจักรยานยนต์ เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน ร่ัว รางระบายน้ า ฯลฯ
 เปน็ไปตามพระราชบญัญัติ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2552

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)    

ส ำนกัปลดั แผนรักษำควำมสงบฯ
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2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย
 งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏบิติัเกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย
รับ-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบ
ประมาณรายจา่ยประจ าปใีนลักษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค
(ส านกังานปลัด)

3. ค่าวสัดุ (533000) รวม 180,000   บาท
3.1 ประเภท วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (330800) 100,000   บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ืองฯลฯ
(ส าหรับรถกู้ชีพและรถดับเพลิง)

3.2 ประเภท วสัดุดับเพลิง (331400) 50,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุดับเพลิง เช่น ถงัดับเพลิง  น้ ายาดับเพลิง อปุกรณ์เสริม ฯลฯ
กรวยจราจรส าหรับ  อปพร. ชุดทนไฟ ฯลฯ

3.3 ประเภท วสัดุ อ่ืนๆ(3317000) 30,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น แผงกั้นจราจร  กระบองไม้ กระบองไฟ ไฟฉาย หมวกจราจร 
กรวยจราจรส าหรับ  อปพร. ชุดทนไฟ ฯลฯ และวัสดุต่างๆดังนี้

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ   
3.  รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เชน่ ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกนัภยั  ค่าติดต้ัง  เปน็ต้น
โดยจา่ยเปน็ค่าวสัดุส านกังาน ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  
 ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน หรือเมือ่น าไป
ใชง้านแล้วเกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ้่มค่า  
ดังนี ้ หนงัสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 
ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 
ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน แผนที ่
พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นปา้นชือ่ส านกังาน หรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจาราจรหรือแผ่นปา้ยต่างๆ 
มูล่ี่ มา่นปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพทุธรูปจ าลอง กระเปา่ ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  
 ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัส้ันไมค่งสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว
 ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น้ าหมกึปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลิป
 เปก๊ เขม็หมดุ กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟม้ สมดุบญัช ีสมดุประวติัขา้ราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าลี ธงชาติ
 ส่ิงพมิพท์ีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่ส่ิงของทีเ่ปน็อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหคื้นสภาพดังเดิมทีม่ ี
ลักษณะเปน็การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแปน้อกัขระหรือแปน้พมิพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชปิ (MeMory
Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟดิเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอเิล็กทรอนคิ อเิล็กทรอนกิส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิส
เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น ฯลฯ   
เปน็ไปตามหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 

ส ำนกัปลดั แผนรักษำควำมสงบฯ
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1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของ
ทีจ่ดัเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
(ส านกัปลัด)

งบลงทุน (540000) รวม 25,900    บาท
4.ครุภัณฑ์(541000) รวม 25,900    บาท

4.1 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 25,900 บาท
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานดังน้ี 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One    ส าหรับงานส านักงาน                                   เป็นเงิน 17,000 บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน        จ านวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 2.2 GHz

     หรือดีกวา่จ านวน 1  หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB

-  มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

- มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD (1920X1080)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

2)  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี เป็นเงิน               8,900 บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน  1  เคร่ือง  
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที (ppm) 

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 

 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

 - มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 65,000    บาท
5. เงินอุดหนุน (561000) รวม 65,000    บาท
5.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 65,000    บาท

5.1.1 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเฝ้าไร่ บาท

ส ำนกัปลดั แผนรักษำควำมสงบฯ
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เพื่ออดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเฝ้าไร่ ส าหรับการจดัโครงการ ดังนี้
(1) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อการคัดกรองอ าเภอและศูนยป์ระสานการดูแล 35,000     บาท
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอ าเภอ

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที่45  หน้า 81) 

5.1.2 เพ่ืออุดหนุนสถานีต ารวจภูธร เฝ้าไร่
(1) โครงการปราบปราบยาเสพติดรายส าคัญ และลดความเดือดร้อนของประชาชน 30,000     บาท

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที่45  หน้า 81) 

ส ำนกัปลดั แผนรักษำควำมสงบฯ
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งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 2,661,060  บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 2,081,060  บาท

# เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 2,081,060  บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) 973,220     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงาน อบต. ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่ง เดือนละ 40,900  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 490,800      บาท
 - ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ 15,060  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,720      บาท
 - ต าแหน่ง เจา้พนักงานพัสดุ เดือนละ 12,470  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,640      บาท
 - ต าแหน่ง เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ เดือนละ 12,470  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,640      บาท
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนร้อยละ 3 2,420.00     บาท

1.2 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200) 48,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงาน  อบต.ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่ง เจา้พนักงานพัสดุ เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000       บาท
 - ต าแหน่ง เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000       บาท

1.3 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) 60,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัพนักงาน อบต.ต าแหน่งผู้บริหาร 
 - เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งต่างๆดังนี้

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ 3,500    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000       บาท
ต าแหน่ง เจา้หน้าที่พัสดุ เดือนละ 1,500    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000       

1.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 879,840     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 13,830  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,920      บาท
 -ต าแหน่ง เดือนละ 13,830  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 165,960      บาท
 -ต าแหน่ง เดือนละ 13,830  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 165,960      บาท
พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง เดือนละ 9,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000      บาท

1.5 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) 120,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000       บาท
 -ต าแหน่ง เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000       บาท
 -ต าแหน่ง เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000       บาท
พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง เดือนละ 1,000    บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000       บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  2 อตัราๆละ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 1 อัตรา

ผู้ชว่ยเจา้พนกังานการเงิน 1 อตัรา

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตราฯละ

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) : กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  2 อัตราๆละ

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตราๆละ

ผู้อ านวยการกองคลัง

ผู้ชว่ยเจา้พนกังานการเงิน 1 อตัรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ1 อัตรา

กองคลงั แผนบริหารงานทัว่ไป
 งานบริหารงานคลงั
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งบด าเนินงาน (530000) รวม 580,000     บาท
1. ค่าตอบแทน (531000) 210,000     บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (310100) 150,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ให้แก ่อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรม
การเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจา้ง ผู้ดูแลน้ าประปา ผู้เกบ็ค่าธรรมเนียมตลาด
 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ฯลฯ

(1) เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  จ านวน  150,000  บาท  
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่ว
กับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏบิัติเกีย่วกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
(กองคลัง)

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 10,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน อบต.และพนักงานจา้ง
ตามที่มีค าส่ังแต่งต้ังให้ปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการ เช่น การให้บริการจดัเกบ็ภาษี  การเตรียมเอกสาร
รับตรวจงาน ฯลฯ

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559 
( กองคลัง )

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 50,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2560

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2541   

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

(กองคลัง)

2. ค่าใช้สอย (532000) 190,000     บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) 100,000     บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน จา้งเหมาเยบ็หนังสือ 
ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาระบบบัญญชี e-laas ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

กองคลงั แผนบริหารงานทัว่ไป
 งานบริหารงานคลงั
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร (320200) 20,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรองผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานเล้ียงรับรองต่างๆเช่น

รับตรวจงานจากส านักงานปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าจงัหวัด กรมสรรพากร  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(กองคลัง)

2.3 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 60,000      บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เขา้ร่วมฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่  พ .ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)

 - โครงการ.ให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน 10,000      บาท
เพื่อใช้จา่ยในเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการให้ความรู้และให้บริหารด้านภาษีแกป่ระชาชน อบรม EGP ELASS ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557

5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท .พ.ศ.2560
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2554  ล าดับที ่6  หน้า 116)

2.4 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน(320400) 10,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองถา่ยเอกสาร รถจกัรยานยนต์
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตู้เกบ็เอกสาร  ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 
กองคลงั แผนบริหารงานทัว่ไป

 งานบริหารงานคลงั
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พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกีย่วกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(ส านักงานปลัด)

3. ค่าวสัดุ (533000) 115,000     บาท
3.1 ประเภท วสัดุส านักงาน (330100) 50,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ คลิป ไม้บรรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร่ืองเจาะกระดาษ ฯลฯ

3.2 ประเภท วสัดุงานบ้านงานครัว (330300) 5,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู ่ผงซักฟอก ถว้ยชาม แกว้น้ า ชุดกาแฟ ฯลฯ

3.3 ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร์ (331400) 60,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล หมึก เมาส์ อปุกรณ์เสริม ฯลฯ

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุต่างๆ  รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใช้งาน
ไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี ้ 

1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  

2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน ดังนี ้ 

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมือ่น าไป

ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ดังนี ้ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 

ทีถู่พืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่

พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือ่ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 

มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  

 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว

 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
กองคลงั แผนบริหารงานทัว่ไป

 งานบริหารงานคลงั



21

 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ

 ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ ส่ิงของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้คืนสภาพดังเดิมทีม่ี 

ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory

Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวติชิง่บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง

จรอิเล็กทรอนิค อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส

เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ

ทีจ่ัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)

4. ค่าสาธารณปูโภค (534000) 5,000        บาท
4.1 ประเภท ค่าไปรษณยี ์(340400) 5,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวนัที ่12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวนัที ่3 สิงหาคม 2560

งบลงทุน (540000) รวม 60,000      บาท
4.ครุภัณฑ์ (541000) รวม 60,000      บาท

1 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน(410100) 60,000      บาท
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานดังน้ี 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน         จ านวน   1  เคร่ือง ละ       16,000    บาท                                                 เป็นเงิน16,000      บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรับงานส านักงาน          จ านวน  1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 1.0 GHz

  และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1  หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB

-  มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

- มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

- มีช่องเชือ่มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
กองคลงั แผนบริหารงานทัว่ไป

 งานบริหารงานคลงั
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- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกวา่ 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกวา่  12 นิว้ 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 

3) โต๊ะท างานเหล็ก   4 ฟุต   พร้อมกระจก จ านวน 2   ตัว                                  เป็นเงิน11,000      บาท
  ขนาดไม่น้อยกว่า 123 เซนติเมตร X 67  เซนติเมตร X 75 เซนติเมตร
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

4) เกา้อี้ ส านักงาน มีที่เท้าแขน  ขาพลาสติก 5 แฉก มีล้อ ขนาด จ านวน 1  ตัว                                 เป็นเงิน2,000        บาท
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

5) เคร่ืองท าลายเอกสาร  แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น           เป็นเงิน 31,000      บาท
   - โดยจัดหาตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

กองคลงั แผนบริหารงานทัว่ไป
 งานบริหารงานคลงั
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แผนงานการศึกษา (00210) รวม 10,934,920  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม 4,494,820   บาท
งบบุคลากร(520000) รวม 3,464,820   บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 3,464,820   บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) 989,820      บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงาน  อบต. ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เดือนละ 31,880  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 382,560       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 31,880  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 382,560       บาท
การศึกษา (นักบริหารการศึกษา)
 - ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เดือนละ 18,520  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 222,240       บาท
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนร้อยละ 3 2,460.00      บาท

1.2 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220200) 60,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500   บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000        บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 1,500   บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000        บาท

1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220700) 473,760      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 12,480  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,760       บาท

พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง เดือนละ 9,000   บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 9,000   บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000       บาท

1.4 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) 60,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000   บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000        บาท
พนักงานจา้งทั่วไป

 - ต าแหน่ง เดือนละ 1,000   บาท จ านวน 12 เดือน 12,000        บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 1,000   บาท จ านวน 12 เดือน 24,000        บาท

1.5 ประเภท เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก  (220100) 1,341,720   บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  ดังนี้

ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อตัรา เดือนละ 22,890  บาท จ านวน 12 เดือน 274,680       บาท
ครูผู้ดูแลเด็ก 2 อตัรา เดือนละ 21,570  บาท จ านวน 12 เดือน 258,840       บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1 อตัรา
พนักงานจา้งทั่วไป 2 อตัรา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  1 อตัรา

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พนักงานจา้งทั่วไป 2 อตัรา

  -ต าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา

  -ต าแหน่ง

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
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ครูผู้ดูแลเด็ก 2 อตัรา เดือนละ 22,450  บาท จ านวน 12 เดือน 808,200       บาท

1.6 ประเภท เงินวิทยฐานะ (220100) 210,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ  ครูผู้ดูและเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก 5 อตัรา เดือนละ 3,500   บาท จ านวน 12 เดือน 210,000       บาท

1.7 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220100) 281,520      บาท
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 11,730  บาท จ านวน 12 เดือน 281,520       บาท

1.8 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220500) 48,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000   บาท จ านวน 12 เดือน 48,000        บาท

งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,030,000   บาท
ค่าตอบแทน (531000) 260,000      บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (310100) 220,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ให้กบัพนักงาน และพนักงานจา้ง ฯลฯ

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษแกพ่นักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง  จ านวน  140,000  บาท  
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่ว
กบัหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจา้ง และพนักงานจา้งขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏบิัติเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมลัีกษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
(กองการศึกษา)

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน  อบต. และพนักงานจา้ง

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559 
( กองการศึกษา )

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 35,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้่มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายก าหนด

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2560

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2541   

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  2 อตัรา

  -ต าแหน่ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ  2 อตัรา

  -ต าแหน่ง

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
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( กองการศึกษา )

ค่าใช้สอย (532000) 655,000      บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) 500,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน จา้งตัดหญ้า
จา้งเหมารถยนต์ ค่าจา้งเหมาติดต้ังอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.2 ประเภท 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรองผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา งานเล้ียงรับรองต่างๆเช่น
รับตรวจงานจากส านักงานปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าจงัหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(กองการศึกษา)

2.3 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 130,000      บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100,000       บาท
เพื่อใช้จา่ยในเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่  พ .ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.อุดมพร 10,000       บาท
   เพื่อจา่ยเป็นค่าจดักจิกรรมของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.อดุมพร เช่นกจิกรรมวันพ่อแห่งชาติ,
  จดัคารวานเด็กปฐมวัย,วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร (320200)

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
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5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)

  -  โครงการฝึกอบรมพนักงาน สัมมนา ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 20,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมพนักงานจา้งเพื่อเพิ่มพูลความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

อาทัทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์  การพูดในที่สาธารณะ พิธีกรภาคสนามการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่4  หน้า 74)

2.4 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320400) 20,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เกบ็เอกสาร เคร่ืองเสียง ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏบิัติเกีย่วกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพจิารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(กองการศึกษา)

ค่าวสัดุ (5330000) 115,000      บาท
3.1 ประเภท วสัดุส านักงาน (330100) 60,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ คลิป ไม้บรรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ 
เคร่ืองเจาะกระดาษ ฯลฯ

3.2 ประเภท วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุต่างๆในการโฆษณา เอกสารในการเผยแพร่ในการ
ประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กนั ฟิล์ม ค่าล้างอดัรูปภาพ ฯลฯ

3.3 ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร์ (331400) 50,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล หมึก เมาส์ อปุกรณ์เสริม ฯลฯ

และวัสดุต่างๆ ตามรายละเอยีดดังนี้
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
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1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  

2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน ดังนี ้ 

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมือ่น าไป

ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ดังนี ้ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 

ทีถู่พืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่

พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือ่ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 

มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  

 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว

 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป

 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ

 ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ ส่ิงของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหคื้นสภาพดังเดิมทีม่ี 
ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแป้นอักขระหรือแป้นพมิพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory
Chip) เช่น Ram คัตซีทฟดิเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง่บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิค อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส

เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ

ทีจ่ัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองการศึกษา)

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
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แผนงานการศึกษา (00210) รวม 6,440,100  บาท
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 6,440,100  บาท
งบด าเนินงาน (530000) รวม 3,740,100  บาท
2. ค่าใชส้อย (532000) 1,524,360  บาท

2.1 ประเภท รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 10,000      บาท
เพื่อจ่ายเปน็นเิทศงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั  ฯลฯ

 เปน็ไปตามพระราชบญัญติั  ดังนี้

1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติมถงึ  ฉบบัที่ 6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(กองการศึกษา)

2.2 ประเภท รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน (320300) 1,414,360  บาท
2.2.1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเดก็ทีเ่ขา้รับบริการศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ 10,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนเิทศผู้ปกครองของเด็กที่เข้ารับการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็ก

ในเขตรับผิดชอบต าบลอดุมพร 
เปน็ไปตามพระราชบญัญติั ระเบยีบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที่ 6 พ.ศ.2542
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 6  หน้า 74)

2.2.2 โครงการจดังานวันเดก็แหง่ชาติ 70,000      บาท
  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดกจิกรรมวันเด็ก ใหก้บัเด็กในเขตรับผิดชอบของ อบต .อดุมพร จ านวน 3 โรงเรียน 4 ศูนย์

เปน็ไปตามพระราชบญัญติั ระเบยีบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที่ 6 พ.ศ.2542
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 11  หน้า 75)

2.2.3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน 896,700    บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กในเขต อบต.อดุมพร  จ านวน 183 คนๆละ 20 บาท
จ านวน  245 วัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร)

 เปน็ไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอดุ
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

ดา้นบริการชมุชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่  8  หน้า 75)

2.2.4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหวั) 311,100    บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหวั) ส่ือการเรียนการสอน และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร จ านวน 183 คนๆละ 1,700 บาท/ป ี(ส าหรับเด็กช่วง 2-5 ป)ี

 เปน็ไปตามหนังสือส่ังการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงิน
อดุหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่ 3  หน้า 74)

2.2.5 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสอืเรียนส าหรับ (ศพด.) 22,400      บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนงัสือของ ศพด.) เพื่อพัฒนาการเด็ก ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร 
ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร จ านวน 112 คนๆละ 200 บาท/ป ี(ส าหรับเด็กช่วง 3-5 ป)ี

 เปน็ไปตามหนังสือส่ังการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงิน
อดุหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่ 3  หน้า 74)

2.2.6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณก์ารเรียนส าหรับ (ศพด.) 22,400      บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอปุกรณ์การเรียน (ศพด.) เพื่อพัฒนาการเด็ก ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร 
ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร จ านวน 112 คนๆละ 200 บาท/ป ี(ส าหรับเด็กช่วง 3-5 ป)ี

 เปน็ไปตามหนังสือส่ังการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงิน
อดุหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ
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(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่ 3  หน้า 74)

2.2.7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ (ศพด.) 33,600      บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (ศพด.) เพื่อพัฒนาการเด็ก ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร 
ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร จ านวน 112 คนๆละ 300 บาท/ป ี(ส าหรับเด็กช่วง 3-5 ป)ี

 เปน็ไปตามหนังสือส่ังการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงิน
อดุหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่ 3  หน้า 74)

2.2.8 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรียนส าหรับ (ศพด.) 48,160      บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่ากจิกรรมผู้เรียน (ศพด.) เพื่อพัฒนาการเด็ก ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร 
ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ในเขตต าบลอดุมพร จ านวน 112 คนๆละ 430 บาท/ป ี(ส าหรับเด็กช่วง 3-5 ป)ี

 เปน็ไปตามหนังสือส่ังการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงิน
อดุหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่ 3  หน้า 74)

2.3 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(320400) 100,000    บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงอาหาร/โรงครัว สนามเด็กเล่น 

ลานกฬีา สนามกฬีาฯลฯ
 เปน็ไปตามพระราชบญัญติั  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้ 

1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏบิติัเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพจิารณางบ

ประมาณรายจา่ยประจ าปใีนลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(กองการศึกษา)

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ
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3. ค่าวัสด ุ(5330000) 1,864,640  บาท
3.1 ประเภท วัสดสุ านักงาน(330100) 30000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานต่างๆ เช่น หมกึ กระดาษ คลิป ไมบ้รรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ
พาร์ทิชัน้  ฉากกัน้หอ้ง เกา้อีพ้ลาสติกฯลฯ

3.2 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) 1,784,640  บาท
   เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ใหก้บัโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลอดุมพรและศูนย์เด็กเล็กกอ่นวัยเรียน

โรงเรียนในเขตพื้นที่  จ านวนนกัเรียน  675 คน จ านวน  260 วันๆละ 8.00 เปน็เงิน 1,404,000   บาท
ศูนย์เด็กกอ่นวัยเรียน จ านวนนกัเรียน 183  คน จ านวน  260  วันๆละ 8.00 เปน็เงิน 380,640     บาท

บาท  ตามหนังสือส่ังการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอดุ
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
(แผนพฒันาท้องถิน่ป ีพ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับที่  9  หน้า 75) 

3.3 ประเภท วัสดงุานบา้นงานครัว (330300) 50,000      บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด แปรง สบู ่ผงซักฟอก ถ้วยชาม แกว้น้ า ชุดกาแฟ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุต่างๆ  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มลัีกษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกติมอีายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจา่ยที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกนัภยั  ค่าติดต้ัง  เปน็ต้น

โดยจา่ยเปน็ค่าวสัดุส านักงาน ดังนี้  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

 ได้แก ่ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมื่อน าไป

ใช้งานแล้วเกดิความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ดังนี้  หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เยบ็กระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 

ที่ถพูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน แผนที่ 

พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นปา้นชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นปา้ยจาราจรหรือแผ่นปา้ยต่างๆ 

มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพทุธรูปจ าลอง กระเปา่ ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  

 ได้แก ่ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อนัส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว

 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พ ีว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป

 เปก๊ เขม็หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟม้ สมุดบญัชี สมุดประวติัขา้ราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าลี ธงชาติ

 ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือ หรือจา้งพมิพ ์ของใช้ในการบรรจหุบีหอ่ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่ส่ิงของที่เปน็อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหคื้นสภาพดังเดิมที่มี 

ลักษณะเปน็การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแปน้อกัขระหรือแปน้พมิพ ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory

Chip) เช่น Ram คัตซีทฟดิเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวติชิ่งบอ๊กซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง

จรอเิล็กทรอนิค อเิล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอา่นและบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส

(กรมส่งเสริมสนบัสนนุ 7.37 บาท อปท. สมทบ 0.63 บาท)
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เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น ฯลฯ   

เปน็ไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถนุายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของ

ที่จดัเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

(กองการศึกษา)

4. ค่าสาธารณปูโภค (534000) 30,000 บาท

4.1 ประเภท ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม (340500) 30,000 บาท

ต าบล.อดุมพร 4 ศูนย์ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย

 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2560

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวนัที่ 12 กันยายน 2560 เร่ือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2560

งบลงทนุ (540000) 321,100    บาท
4.ครุภณัฑ์ (541000) 121,100    บาท

1 ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน(410100) 121,100    บาท
เพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานดงัน้ี 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ   ส าหรับงานส านกังาน   จ านวน 2 เคร่ือง ละ  17,000 บาท      เปน็เงิน 34,000 บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน        จ านวน 2 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม ดังนี ้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 3.1 GHz

     หรือดีกวา่จ านวน 1  หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกนัขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB

-  มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

   ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB จานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

- มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

2)  เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี  เปน็เงิน 17,800      บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี จ านวน  2  เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง ค่าจัดท าเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บเพจ  ใน ศพด . เขต 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ



33

โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที (ppm) 

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้ - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย กวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกนัไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom  

3) เคร่ืองพิมพ์สีแบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)จ านวน1 เคร่ือง                                        เปน็เงิน 4,300       บาท
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สีแบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)        จ านวน 1  เคร่ือง
 โดยมคุีณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
 - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต     
 - มีความละเอยีดในการพิมพ์ไมน่อ้ยกว่า  1200X1200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกว่า 19 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกว่า 15 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง 
 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่อ้ยกว่า 50 แผ่น
 - - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom  

4) โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต  พร้อมกระจก จ านวน 4 ตัว  ตัวละ 5,500 เปน็เงิน 22,000      บาท
 ขนาดไมน่อ้ยกว่า 123 เซนติเมตร X 67  เซนติเมตร X 75 เซนติเมตร
 - จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

5) เกา้อี ้ส านกังาน มทีี่เท้าแขน  ขาพลาสติก 5 แฉก มล้ีอ จ านวน 4 ตัวละ 2,000 เปน็เงิน 8,000       บาท
 - จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

6) พัดลมติดผนงั  ขนาด  16  นิว้ จ านวน 8  ตัว      ตัวละ1,000 เปน็เงิน 8,000       บาท
 - จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)

 - คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

7)  ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 4 หลังๆละ 5,500  เปน็เงิน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานทึบและบานใส
 โดยมคุีณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ ดังนี ้
1) ขนาดหนา้กว้าง
2) ความสูง
3) คุณสมบติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

8) ชัน้เกบ็ที่นอนเด็ก  3  ชัน้ จ านวน 10 หลังๆละ 500 เปน็เงิน 5,000       บาท
 - จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ธนัวาคม 2562)
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5. ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง (542000) 200,000    บาท
5.1 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง (421000) 200,000    

5.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงและปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เติม ถงึ ฉบบัที่ 6 r.L.2552 

2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถนุายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที่ 20 มิถนุายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ย

ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปใีนลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน (560000) 2,700,000  บาท
6. เงินอุดหนุน (561000) 2,700,000  บาท

6.1 ประเภท เงินอุดหนุนสว่นราชการ (610200) 2,700,000  บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 2,700,000   บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันใหก้บัโรงเรียน แหง่ ในเขตพื้นที่ อบต.อดุมพร 
จ านวนนกัเรียน 675 คนๆละ 20 บาท จ านวน 200 วัน บาท

 เปน็ไปตามระเบยีบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที่ 24  มิถนุายน 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที่  6 มิถนุายน  2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอดุ  
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวยัที่ 16 มิถนุายน 2552 เร่ือง  แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลัก
เกณฑ์และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2559 เร่ืองแนวทางปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารน ารายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2551 (ฉบบัที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพฒันาท้องถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  7  หน้า 75)

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ
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แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260) รวม 90,000     บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 20,000    บาท

งบด าเนินงาน (530000) รวม 20,000    บาท
2. ค่าใช้สอย (532000) 20,000    บาท

2.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร (320200) 20,000    บาท

2.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 20,000    
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการแขง่ขนักฬีาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่12  หน้า 75)

แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260) 70,000    บาท
งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถ่ิน (00263) รวม 70,000    บาท

งบด าเนินงาน (530000) รวม 50,000    บาท
2. ค่าใช้สอย (532000) 50,000    บาท

2.1 ประเภท 50,000    บาท

2.1.1 โครงการจดังานประเพณีวันเขา้พรรษาต าบลอดุมพร ประจ าปี 2564 50,000    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการจดังานประเพณีต าบลอดุมพร  ประจ าปี 2564

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่7  หน้า 73)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 20,000    บาท
3. เงินอุดหนุน (561000) รวม 20,000    บาท

3.1 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) 20,000    
 - สนับสนุนสภาวฒันธรรมต าบลอุดมพร ฯลฯ 20,000    บาท
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมต าบล เช่น  ฝ่าย ศิลปะ ภูมิปัญญา ประเพณีต่างๆ

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา

กองการศกึษา แผนงานศาสนาฯ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่ 10  หน้า  73)

กองการศกึษา แผนงานศาสนาฯ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่
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แผนงานสาธารณสุข (00220) รวม 1,015,000  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม 1,015,000  บาท
งบด าเนินงาน (530000) รวม 590,000    บาท
1. ค่าตอบแทน (531000) 10,000      บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (310100) 10,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครหมูบ่้าน (อสม.) อาสาปศุสัตว์หมูบ่้าน ที่ปฏิบัติงานให้กบัอบต. 
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน)

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559 
( ส านักปลัด )

2. ค่าใช้สอย (532000) 480,000    บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ(320100) 100,000    บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน ค่าจา้งประเมินการปฏิบัติงาน 
จา้งเหมาเช่าพื้นที่ขยะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 370,000    บาท
2.2.1  - โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  โรคระบาด 80,000      บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ โรคไขเ้ลือดออก ไขห้วัดนก ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชือ่และอาการส าคัญของโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั พ .ศ. 2559
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุย์งุลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิม่เติม 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลงวนัที ่22 สิงหาคม 2560 เร่ือง การควบคุมและป้องกันโรคทีม่ียงุเป็นพาหะน าโรค 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 1732 ลงวนัที ่12 มิถุนายน 2561 เร่ือง ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการป้องกัน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : ส านักปลัด

ส ำนกัปลดั แผนงำนสำธำรณสุข
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นโรคทีม่ียงุเป็นพาหะน าโรค 
9) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวนัที ่31 สิงหาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561 เร่ือง แนวทางการด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิม่เติม
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณราย
จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ
 – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบกา
รพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่ 4  หน้า  79)

2.2.2  - ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ทิ้งขยะ 240,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะและซ่อมแซมบ่อขยะของต าบลอดุมพร จ านวน 12 เดือนๆ ล่ะ 20,000 บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชือ่และอาการส าคัญของโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั พ .ศ. 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561 เร่ือง แนวทางการรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561  
8)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่3  หน้า  110)

2.2.3 โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน 20,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ในเขต อบต.อดุมพร

เพื่อจดัการบริหารขยะและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชือ่และอาการส าคัญของโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั พ .ศ. 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561 เร่ือง แนวทางการรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561  
8)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่15  หน้า 114)

ส ำนกัปลดั แผนงำนสำธำรณสุข
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2.2.4 โครงการขยะรีไซเคิล (น าขยะกลับมาใช้ใหม่) 10,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยโครงการขยะรีไซเคิล (น าขยะกลับมาใช้ใหม่)
เพื่อการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชือ่และอาการส าคัญของโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั พ .ศ. 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561 เร่ือง แนวทางการรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561  
8)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่ 15  หน้า 114)

2.2.5 โครงการสร้างอาชีพจากขยะ 10,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสร้างอาชีพจากขยะ
เพื่อการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชือ่และอาการส าคัญของโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั พ .ศ. 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561 เร่ือง แนวทางการรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561  
8)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่ 9  หน้า  112)

2.2.6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกองทุนฌาปณกิจขยะ ต าบลอุดมพร
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมกองทุนฌาปณกจิขยะ เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี ฯลฯ 10,000      บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชือ่และอาการส าคัญของโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวงั พ .ศ. 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561 เร่ือง แนวทางการรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอย 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 2561  
8)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2560

(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที ่8  หน้า 112)

ส ำนกัปลดั แผนงำนสำธำรณสุข
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2.3 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320400) 10,000      บาท
 - ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น รถยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอดัส าเนา รถจกัยานยนต์
เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เกบ็เอกสาร โต๊ะ หอกระจายขา่วหมูบ่้าน ฯลฯ

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย
 งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏบิติัเกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย
รับ-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย

ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบ
ประมาณรายจา่ยประจ าปใีนลักษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค
(ส านกังานปลัด)

3. ค่าวสัดุ (533000) 100,000    บาท
3.1 ประเภท วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์(330900) 100,000    บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณป์้องกันโรคระบาด ต่างๆ 100,000     บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เช่น สารก าจดัยงุลาย น้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับผสมสารพ่นก าจดัยงุลาย  ป้องกนัโรคไขห้วัดนก ไขห้วัดสายพันธ์ใหม่  ก าจดัแมลงวัน ฯลฯ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุต่างๆ  รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใช้งาน
ไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี ้ 

1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  

2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน ดังนี ้ 

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมือ่น าไป

ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ดังนี ้ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 

ทีถู่พืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่

พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือ่ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 

มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  
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 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว

 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป

 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ

 ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ ส่ิงของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้คืนสภาพดังเดิมทีม่ี 

ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชิป (MeMory
Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟดิเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอเิล็กทรอนคิ อเิล็กทรอนกิส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิส
เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น ฯลฯ   

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ

ทีจ่ัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(ส านักปลัด)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 425,000    บาท
1. เงินอุดหนุน (561000) รวม 425,000    บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 425,000    บาท
อุดหนุนที่ท าการอ าเภอเฝ้าไร่ และเหล่ากาชาดจังหวดัหนองคาย
   30,000       บาท

1.1.1 เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนเหล่ากาชาดจงัหวัดหนองคาย กาชาดอ าเภอเฝ้าไร่ และสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่7  หน้า  80)

1.1.2    - โครงการพัฒนาแกนน าเยาวชนรู้รักสามัคคี (To Be Number  One ) 10,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการจดักจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

(To Be Number  One ) (ด าเนินการได้ต่อเมือ่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจงัหวัดเรียบร้อยแล้ว)
 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่8 หน้า  80)

1.1.3  - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน (บ้านละ 7,500.- บาท 14 หมูบ่้าน) 105,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของ อาสามัครสาธารณสุขเกี่ยวกบัสาธารณสุขมูลฐานของต าบลอดุมพร

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่6 หน้า  79)

1.1.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริสาธารณสุข พ.ศ.2564 280,000    บาท
เพื่อจา่ยให้คณะกรรมการหมูบ่้าน 14 บ้านๆละ 20,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว2072 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณประจ าปี 2564 เงินอดุหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565    ล าดับที ่ หน้า  110)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวม 1,616,480  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) รวม 1,616,480  บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 1,244,580  บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,244,580  บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) 890,820    บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงาน  อบต. ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่ง เดือนละ 30,790 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480     บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 30,790 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480     บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 12,470 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,640     บาท
 - เงินปรับปรุงเงินเดือนร้อยละ 3 2,220.00    บาท

1.2 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) 60,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้กบัพนักงาน อบต.ต าแหน่งผู้บริหาร 

 - เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งต่างๆดังนี้
ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการฯ เดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000       บาท
ต าแหน่ง หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุม เดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000       บาท

1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) 257,760    บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 12,480 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,760     บาท
พนักงานจา้ง
 - ต าแหน่ง พนักงานจา้งทั่วไป 1 อตัรา เดือนละ 9,000  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000     บาท

1.5 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) 36,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กบัพนักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000       บาท
พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง เดือนละ 1,000  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000       บาท

งบด าเนินงาน (530000) รวม 285,000    บาท
1. ค่าตอบแทน (531000) รวม 50,000      บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (310100) 40,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ให้แก ่อบต. เช่น ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

(1) เพือ่จา่ยเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษแกพ่นกังานส่วนต าบล  และพนกังานจา้ง  จ านวน  150,000  บาท  
 เปน็ไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปก

ครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัดิการฯ(ผอ.สวัสดิการฯ) 
นักบริหารงานสวสัดิการ(หน.ฝ่ายสวดิัการสังคมฯ) 

เจา้พนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน  1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา

กองสวสัดิการสงัคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปแีกพ่นกังานส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ปน็รายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2557
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่ว

กับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558

4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏบิัติเกีย่วกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนด

ประโยชนต์อบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษอนัมลัีกษณะเปน็เงินรางวลัประจ าปี

(กองสวัสดิการและสังคม)

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 5,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน อบต. และพนักงานจา้ง
ตามที่มีค าส่ังแต่งต้ังให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2559 

(กองสวัสดิการและสังคม)

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 5,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร พ .ศ. 2560

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2541   

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

(กองสวัสดิการและสังคม)

2 ค่าใช้สอย (532000) รวม 145,000    บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) 20,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน จา้งเหมาเยบ็หนังสือ 
ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาระบบบัญญชี e-laas ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กองสวสัดิการสงัคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร (320200) 10,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรองผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทางด้านสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542  

(กองสวัสดิการและสังคม)

2.3 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300) 100,000    บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เขา้ร่วมฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่  พ .ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

(กองสวัสดิการและสังคม)

 - โครงการส่งเสริมอาชีพ 40,000      บาท
  เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะส้ันให้กบัผู้สูงอาย ุผู้พิการ  ประชาชนทั่วไป  เช่น 
ดอกไม้ประดิษฐ์ เพาะเห็ด ท าปุย๋หมักชีวภาพ  จกัรสาน  ไม้แกะสลัก โลงศพ  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ฯลฯ
 เป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองสวัสดิการและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่5  หน้า 68)

 - โครงจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจดัต้ังสภาด็กและเยาวชน

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2557
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2560

(กองสวัสดิการและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที ่5  หน้า 77)

2.4 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320400) 15,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ

กองสวสัดิการสงัคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกีย่วกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

(กองสวัสดิการและสังคม)

(ส านักงานปลัด)

3. ค่าวสัดุ (533000) รวม 90,000      บาท
3.1 ประเภท วสัดุส านักงาน (330100) 30,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ คลิป ไม้บรรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ  ฯลฯ

3.2 ประเภท วสัดุงานบ้านงานครัว (330200) 10,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู ่ผงซักฟอก ถว้ยชาม แกว้น้ า  ฯลฯ

3.3 ประเภท วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) 10,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กนั 
ฟิล์ม ค่าล้างอดัรูปภาพ ฯลฯ

3.4 ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร์ (331400) 40,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล หมึก เมาส์ อปุกรณ์เสริม ฯลฯ

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆ  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใช้งาน

ไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี ้ 
1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  
2. รายจา่ยเพือ่จดัหาส่ิงของทีใ่ชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ   
3.  รายจา่ยทีต้่องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เชน่ ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกนัภยั  ค่าติดต้ัง  เปน็ต้น
โดยจา่ยเปน็ค่าวสัดุส านกังาน ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  
 ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะคงทนแต่ตามปกติมอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน หรือเมือ่น าไป
ใชง้านแล้วเกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ้่มค่า  
ดังนี ้ หนงัสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 
ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 
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ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน แผนที ่
พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นปา้นชือ่ส านกังาน หรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจาราจรหรือแผ่นปา้ยต่างๆ 
มูล่ี่ มา่นปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพทุธรูปจ าลอง กระเปา่ ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  
 ได้แก ่ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมลัีกษณะเมือ่ใชแ้ล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อนัส้ันไมค่งสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว
 ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น้ าหมกึปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลิป
 เปก๊ เขม็หมดุ กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟม้ สมดุบญัช ีสมดุประวติัขา้ราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าลี ธงชาติ
 ส่ิงพมิพท์ีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านกังาน ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก ่ส่ิงของทีเ่ปน็อปุกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหคื้นสภาพดังเดิมทีม่ ี
ลักษณะเปน็การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี ้แผงแปน้อกัขระหรือแปน้พมิพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมร่ีชปิ (MeMory
Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟดิเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอเิล็กทรอนคิ อเิล็กทรอนกิส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน็ต้น เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิส
เกต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น ฯลฯ   
เปน็ไปตามหนงัสือส่ังการ  ดังนี ้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของ
ทีจ่ดัเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
(กองสวสัดิการและสังคม)

งบลงทุน (540000) รวม 36,900      บาท
4. ครุภัณฑ์ (541000) รวม 36,900      บาท

4.1 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 36,900      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ดังน้ี

1)  ตูเ้ก็บเอกสาร (บานทึบ) จ านวน 1 หลังๆละ บาท               5,500        
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานทึบและบานใส
 โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังนี ้
1) ขนาดหน้ากว้าง
2) ความสูง
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
 - จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562)

2)  ตูเ้ก็บเอกสาร (บานใส) จ านวน 1 หลังๆละ บาท                5,500        
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารแบบบานทึบและบานใส
 โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังนี ้
1) ขนาดหน้ากว้าง
2) ความสูง
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
 - จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562)

3) เครื่องคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ         จ านวน   1  เคร่ือง ละ       17,000    บาท                      17,000

5,500       

5,500       
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 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน        จ านวน 1  เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 3.1 GHz

     หรือดีกวา่จ านวน 1  หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB

-  มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

   ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จานวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

- มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

4)  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)    จ านวน   1  เคร่ือง ละ     8,900    บาท8,900        บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี จ านวน  1  เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ดังนี ้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที (ppm) 

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 

 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

 - มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 50,000      บาท
5 เงินอุดหนุน (561000) 50,000      บาท

5.1 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) 50,000      บาท

5.1.1  - อุดหนุนสตรีอ าเภอเฝ้าไร่ 20,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนสตรีอ าเภอเฝ้าไร่

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559

(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่7  หน้า  77)

5.1.2  - อุดหนุนกลุม่พัฒนาสตรีต าบลอุดมพร 30,000      บาท
เพื่ออดุหนุนให้กบักลุ่มพัฒนาสตรีต าบลอดุมพร

อุดหนุนกลุมองค์กรเอกชน ชุมชนฯ
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 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559

(แผนพัฒนาท้องถิน่ปี พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที ่7  หน้า  77)

กองสวสัดิการสงัคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะชุมชน (00240) รวม 12,649,390  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน (00241) รวม 4,218,890    บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 2,187,890    บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 2,187,890    บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) 838,850      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงาน อบต.ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้

 - ต าแหน่ง เดือนละ 29,110         บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 29,110         บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320       บาท

(หน.ฝ่ายกอ่สร้าง) 
 - ต าแหน่ง นายช่างโยธา เดือนละ 11,510         บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,120       บาท

 - เงินปรับปรุงเงินเดือนร้อยละ  3 2,090.00      บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎกีา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน พ .ศ. 2535 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่11) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560 

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557

6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26

 พฤศจิกายน 2558

7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22

  มิถุนายน 2561

8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป

เกีย่วกับอัตราเงินเดือน

และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับอัตราค่าจ้างและการใหลู้กจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 

9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับการ

ก าหนดหลักเกณฑ์พ.ศ. 2561  การเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่ (บับที ่2) 

(กองช่าง)

1.2 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200) 24,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงาน  อบต.ตามต าแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหน่งนายช่างโยธา 2,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000         บาท

 เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน พ .ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กุมภาพันธ ์2548 เร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติเกีย่วกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ระดับ 8 ขึน้ไป  
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)    ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4) หนังสือจังหวัดหนองคาย ที ่นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที ่18 เมษายน 2559 เร่ือง การด าเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในระบบแท่ง

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองช่าง

นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)
นักบริหารงานช่าง

กองชา่ง แผนงานเคหะชมุชน
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1.3 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) 60,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

 -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ 3,500           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000         บาท
 -  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง เดือนละ 1,500           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000         บาท

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎกีา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และทีแ่ก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544

4) พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน พ .ศ. 2535

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศ

ลงวันที ่3 ธันวาคม 2553 

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน่ (ฉบับที ่2) 

7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

(ฉบับที ่6) ลงวันที ่7 มีนาคม 2559

8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่

 (ฉบับที ่6) ลงวันที ่12 สิงหาคม พ.ศ.2559

9) หนังสือจังหวัดหนองคาย ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที ่12 พฤษภาคม 2559 เร่ือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย เร่ือง

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับอัตรา เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) 
10) ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลอดุมพร เร่ือง ใหพ้นักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ส่ัง ณ วันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2560 

1.4 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 1,097,040    บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งให้แกพ่นักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ

 - ต าแหน่ง เดือนละ 12,480         บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,760       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 10,170         บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 366,120       บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 12,430         บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,160       บาท

พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง เดือนละ 9,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000       บาท
 - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เดือนละ 9,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000       บาท

1.5 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) 168,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจา้ง ดังนี้
พนักงานจา้งตามภารกจิ

 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000         บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000         บาท
 - ต าแหน่ง เดือนละ 2,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000         บาท

พนักงานจา้งทั่วไป
 - ต าแหน่ง เดือนละ 1,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000         บาท
 - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เดือนละ 1,000           บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000         บาท

จ านวน 2 อตัรา

พนักงานผลิตน้ าประปา 3 อัตรา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 1 อตัรา

พนักงานผลิตน้ าประปา 3 อัตรา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อตัรา

พนักงานผลิตน้ าประปา  2 อตัรา

ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 1 อตัรา

พนักงานผลิตน้ าประปา 2 อัตรา
จ านวน 2 อตัรา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อตัรา

กองชา่ง แผนงานเคหะชมุชน
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งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,991,000    บาท
ค่าตอบแทน (531000) 141,000      บาท

1.1 ประเภท 100,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กบัพนักงาน และพนักงานจา้ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานกอ่สร้าง โดยอา้งระเบียบ ต่อไปนี
1.มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 13 มีนาคม 2555
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
3.แนวทางและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การค านวนราคากลางกอ่สร้าง ขอ้.17
4 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.0808.2/ว 989 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
5 หนังสืกกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมายน 2558
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฎิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 ขอ้ 6
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง โดยอา้งระเบียบ ต่อไปนี
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406.4/ว.18
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 5,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน  อบต.  และพนักงานจา้ง

 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2559
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (310400) 36,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กบัการเบิกจา่ยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย (532000) 1,330,000    บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) 400,000      บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งท าของ จา้งเหมาแรงงาน รวมถงึ
 ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่ สร้าง  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (310100)
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) 30,000        บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 30,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ

 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

2.3 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320400) 900,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น โต๊ะท างาน เกา้อี้ท างาน เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์ เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เช่น อาคาร ถนน ร่ัว รางระบายน้ า และ
พื้นที่หมูบ่้านในเขตรับผิดชอบของต าบลอดุมพร

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ..2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวสัดุ (533000) 520,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใช้งาน

ไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัส้ัน รวมถงึรายจา่ยดังต่อไปนี ้ 
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  

2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

3.  รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน ดังนี ้ 

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  
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 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมือ่น าไป

ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ดังนี ้ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 

ทีถู่พืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่

พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือ่ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 

มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  

 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว

 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป

 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ

 ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ

ทีจ่ัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)

3.1 ประเภท วสัดุส านักงาน (330100) 50,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ คลิป ไม้บรรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

3.2 ประเภท วสัดุก่อสร้าง (330600) 370,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เช่น อฐิ หิน ปูน ทราย ไม้ สี ตะปู ฯลฯ

3.3 ประเภท วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) 20,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  ยางรถยนต์ ฯลฯ

3.4 ประเภท วสัดุการเกษตร (331000) 30,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปุย๋ กระถางต้นไม้ ฯลฯ

3.5 ประเภท วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) 10,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุต่างๆในการโฆษณา เอกสารในการเผยแพร่ในการ
ประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กนั ฟิล์ม ค่าล้างอดัรูปภาพ ฯลฯ

3.6 ประเภท วสัดุคอมพิวเตอร์ (331400) 40,000        บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกขอ้มูล หมึก เมาส์ อปุกรณ์เสริม ฯลฯ

งบลงทุน (540000) รวม 40,000        บาท
4.ครุภัณฑ์ (541000) รวม 40,000        บาท
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4.1 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เป็นเงิน 40,000        บาท
(รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6  

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

กองชา่ง แผนงานเคหะชมุชน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 5,821,000  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 5,821,000  บาท
2. ค่าใช้สอย (532000) 100,000    บาท

2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (320100) 100,000    บาท
 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่ สร้าง  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่า

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

( กองช่าง )

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบ

และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบลงทุน
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (542000) รวม 5,721,000  บาท
2.1 ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค (420900) 5,721,000  บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมากอ่สร้างโครงการต่างๆ ดังนี้

2.1.1 โครงการติดตัง้กล้องวงปิดตามจุดเสีย่งรอบหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1   บ้านโคกอุดม       ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพื่อติดต้ังล้องวงปิดตามจดุเส่ียงรอบหมูบ่้าน  บ้านโคกอดุม 

งานติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจดุเส่ียงรอบหมูบ่้าน จ านวน 25  จดุ

(ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 105 ข้อ 57    )

2.1.2 โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคม                 หมูท่ี่ 2   บ้านค าชิ ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพื่อซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคม   ม.2  บ้านค าชิ

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองช่าง

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร จ านวน  128  ตรม. (ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 88  ข้อ 18    )

2.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูท่ี่ 3    บ้านหนองบัวเงิน ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นกลางบ้านระหวา่งบ้านนางค าพองถึงหน้าวดัศิริธรรมาราม

ขนาดกว้าง 3.0-4.0-5.0  เมตร  ยาว  278  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,050  ตารางเมตร (ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565  หน้า 103  ข้อ 32 )

2.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลางบ้าน หมูท่ี่ 4 บ้านนาดูน ตัง้ไว้ 210,000    บาท
เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลางบ้าน บ้านนาดูน
ขนาดกว้าง 6  เมตร ยาว 73 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  438  ตารางเมตร
 (ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)
จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า  97 ข้อ  10    )

2.1.5 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาประชาคม หมูท่ี่ 4 บ้านนาดูน ตัง้ไว้ 290,000    บาท

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาประชาคม ม.4  บ้านนาดูน

 (ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565  หน้า  88 ข้อ  21    )

2.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปป่าช้าวดั ม.7 บ้านค าโคนสวา่ง   ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 7    บ้านค าโคนสวา่ง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม.

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 86 ข้อ 10   )

2.1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมูบ่้าน             หมูท่ี่ 8   บ้านอุดมพร ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพื่อติดต้ังรางระบายน้ าแบบส าเร็จ หมูท่ี่ 8 บ้านอดุมพร

ติดต้ังรางระบายน้ าแบบส าเร็จ ยาว 330 เมตร  พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีต จ านวน 1 บ่อ

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565  หน้า 101  ข้อ 30    )

2.1.8 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน    หมูท่ี่ 9    บ้านโพธิ์จุมพล ตัง้ไว้ 138,000 บาท

เพือ่ปรับปรุงศาลากลางบ้าน  หมูท่ี ่9  บ้านโพธิจ์ุมพล

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565  หน้า  103  ข้อ  45 )

2.1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       หมูท่ี่  9    บ้านโพธิ์จุมพล ตัง้ไว้ 362,000       บาท

เพือ่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก บริเวณตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายนิพล  กวกีุล

ขนาดกวา้ง 5  เมตร ยาว  151  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 755  ตร.ม.

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 86 ข้อ 12    )

2.1.10  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาประชาคม    หมูท่ี่ 10    บ้านค าบุญมี ตัง้ไว้ 421,000       บาท

เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาประชาคม ม.10  บ้านค าบุญมี

ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร  128   ตร.เมตร  (ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 94 ข้อ 47    )

2.1.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวดั ม.9    หมูท่ี่ 10  บ้านค าบุญมี ตัง้ไว้ 79,000      บาท

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขา้งวัด ม. 9 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 164 ตร.ม.

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา



60

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 96 ข้อ 5   )

2.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศาลากลางบ้าน  หมูท่ี่ 11 บ้านบูรพา ตัง้ไว้ 176,000    บาท

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังศาลากลางบ้านและซอยแยกสถานีอนามัยต าบลอดุมพร

ขนาด กว้าง 3.0-4.0  เมตร  ยาว 122 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พื้นที่ ไม่น้อยกว่า  374 ตร.ม.

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 86 ข้อ 13    )

2.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างป่าต้นสัก  หมูท่ี่ 13 ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยขา้งป่าต้นสัก บ้านแสงสว่าง หมู ่ 13

ขนาด กว้าง 4.0-6.0  เมตร  ยาว 265 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พื้นที่ ไม่น้อยกว่า  1,056 ตร.ม.

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 108  ข้อ 73    )

2.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกบ้านค าชิ หมูท่ี ่14 บ้านใหม่พัฒนา ตัง้ไว้ 500,000    บาท

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกบ้านค าชิ มาบ้านใหม่พัฒนา  หมูท่ี่ 14

ขนาด กว้าง 4.0-5.0 เมตร  ยาว 220 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า 97 ข้อ 7    )

2.1.15 โครงการสนามเด็กเล่นอัจฉริยะ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก                                      ตัง้ไว ้     150,000              150,000 บาท

เพือ่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นอัจฉริยะ  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  หมูท่ี ่7  บ้านค าโคนสวา่ง 

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565  หน้า  121  ข้อ  2 )

2.1.16 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  ต าบลอุดมพร                        ตัง้ไว ้     350,000350,000    บาท

เพือ่ปรับปรุงและต่อเติมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลอุดมพร  หมูท่ี ่5  บ้านบ้านโนนสะอาด 

(ตามแบบหรือประมาณราคา อบต.อดุมพรก าหนด)

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จปรากฏในแผนงานและการโยธา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

( แผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2561 - 2565 หน้า  85  ข้อ 8    )

2.1.17 เงินชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตัง้ไว้ 45,000      บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต้ังไว้ ไม่เกนิร้อยละ 4 ของงบประมาณที่ต้ังจาก

งบประมาณกอ่สร้าง

รายละเอยีดตามแบบแปลน หรือประมาณการช่าง หรือตามที่ อปท.ก าหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ .ศ.2542

(กองช่าง)

กองชา่ง  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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แผนงานเคหะชมุชน (00240) รวม 1,780,000  บาท
งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 1,780,000  บาท
งบด าเนินงาน (530000) 200,000     บาท

1. ค่าวัสด ุ(533000) 200,000     บาท
1.1 ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 200,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า เช่นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลอดไฟ  ไฟประดับ ไฟฟ้าในส านักงาน ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่าง ล าโพง ไมค์โครโฟน
สายไฟ ปล๊ักไฟ กระติดน้ าร้อน แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร ฯลฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

 ได้แก่ ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป

ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

ดังนี้  หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทดัเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 

ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 

พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นปา้นชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นปา้ยจาราจรหรือแผ่นปา้ยต่างๆ 

มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพทุธรูปจ าลอง กระเปา่ ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  

 ได้แก่ ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว

 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทดั คลิป

 เปก๊ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟม้ สมุดบญัชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพมิพ ์ผ้าส าลี ธงชาติ

 ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือ หรือจ้างพมิพ ์ของใช้ในการบรรจุหบีหอ่ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     

เปน็ไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้  

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณา

ส่ิงของที่จัดเปน็วสัดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 1,580,000  บาท
1. เงินอุดหนุน (561000) รวม 1,580,000  บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองช่าง

ประเภทอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (610400)

แผนงานเคหะชมุชน  งานไฟฟ้าถนน
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180,000     บาท
 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าทางลงไปอ่างเปลือย บ้านโนนสะอาด หมู่ 5

 เปน็ไปตามระเบยีบ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

         (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที่ 18   หน้า 99 ) 

1,400,000  บาท
 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บ้านค าแก้ว หมู่ 12
2.1 ขยายเขตไฟฟา้สายบ้านค าแกว้ - บ้านค าปะกั้งเลาะไปทางดงเขม็  หมู่ 12 บ้านค าแกว้ 1,150,000 บาท
2.2 ขยายเขตไฟฟา้แยกทางไปบ้านเซิม - ไปบ้านนาสวรรค์ หมู่  12  บ้านค าแกว้ 250,000 บาท

 เปน็ไปตามระเบยีบ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

         (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับที่ 18   หน้า 99 ) 

เพือ่อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อ าเภอโพนพิสัย)
1. โครงการขายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที ่5 บ้านโนนสะอาด                   ตั้งไว้

2. โครงการขายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที ่12 บ้านค าแก้ว                   ตั้งไว้

แผนงานเคหะชมุชน  งานไฟฟ้าถนน
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แผนงานการพาณชิย์ (00330) รวม 829,500       บาท
งานกิจการประปา (00332) รวม 829,500       บาท
งบด าเนินงาน (530000) รวม 829,500       บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) 200,000       บาท
1.1 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320400) 200,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เช่น ระบบประปา อปุกรณ์ประปา  ซ่อมแซมวัสดุ
 และครุภัณฑ์อื่นๆ  ฯลฯ 

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง ฉบับที ่6 r.L.2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าวสัดุ (533000) 600,000       บาท
2.1 ประเภท วสัดุงานบ้านงานครัว (330300) 500,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ
2.2 ประเภท วสัดุก่อสร้าง (330600) 100,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานประปา มิตเตอร์น้ า ฯลฯ

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆ  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใช้งาน
ไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
1. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ  
2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  
 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุารใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมือ่น าไป
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
ดังนี ้ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) 
ทีถู่พืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่
พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือ่ส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 
มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชัง่ขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง  
 ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมือ่ใช้แล้วยอ่มส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว
 ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ

ด้านเศรษฐกิจ (00300) : กองช่าง

กองช่าง แผนงานการพาณิชย์
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 ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ     
เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของ
ทีจ่ัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองช่าง)
  

งบลงทุน (540000) รวม 29,500 บาท
3. ครุภัณฑ์ (541000) รวม 29,500 บาท

3.1 ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (5410400) 29,500 บาท

1) ปัม้ซับเมอร์สบาดาล 
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ ปัม้ซับเมอร์สบาดาล  จ านวน  1  ชุด  ละ  20,000           เป็นเงิน 20,000 บาท
 - แรงม้า        1.50  HP

 - ขอ้ต่อ      4    นิว้ 
 - มอเตอร์ มาตรฐาน ไฟฟ้า 1X220  โวล์ท

  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2) เครื่องจ่ายคลอรีน จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 9,500           บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ เคร่ืองจา่ยคลอรีน
ตัวปัม๊ขบัเคล่ือนด้วย โซลินอยด์ควบคุมได้แม่นย า
- สามารถติดต้ังได้ 2 ลักษณะ บนพี้น หรือติดผนัง
- ทนต่อกรดด่างและสารเคมี
- ปริมาณการสูบจา่ย : 12.1 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดัน : 15 บาร์
- ก าลังไฟ : 28 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์
 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562)

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

 - จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนือ่งจากไม่มีตาม (บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ1  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2562)

กองช่าง แผนงานการพาณิชย์
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แผนงานงบกลาง (00410) 12,669,640         บาท
งานงบกลาง (00411) 12,669,640         บาท
1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) 276,000             บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 10  
และอัตราร้อยละ 5 ส าหรับพนักงานจ้างทีรั่บถ่ายโอน ฯ

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) )  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที ่ 22  มกราคม 2557  
การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที ่ 31  พฤษภาคม  2560  เร่ือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ส านักปลัด)

2. ประเภท เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม (110300) 15,000               บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินกองทุนทดแทนกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 1 ส าหรับพนักงานจ้าง

ทีรั่บถ่ายโอน ฯ
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) )  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที ่ 22  มกราคม 2557  
การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที ่ 31  พฤษภาคม  2560  เร่ือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ประเภท เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ (110900) 36,000               บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ม่มีรายได้ ถูกทอดทิง้และไม่มีผู้ดูแล ทีอ่าศัยอยู่ในเขตต าบลอุดมพร
จ านวน 6         คนๆละ 500       บาท/เดือน (6×500×12)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง
การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนส าหรับโครง
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที ่3 หน้า78 กองสวัสดิการ )

4. ประเภท ส ารองจ่าย (111000) 500,000             บาท
เพือ่ต้ังส ารองไว้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน (00400) 

แผนงานงบกลาง
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ของประชาชนในพืน้ทีเ่ขตต าบลอุดมพร
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /ว 667  ลงวันที ่12  มีนาคม   2545  เร่ือง  การช่วย
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4224  ลงวันที ่10  ตุลาคม  2554   เร่ืองการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตล่ิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย  
  งบประมาณเพือ่ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 76  ลงวันที ่13  มกราคม  2558  เร่ือง  การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 608 ลงวันที ่5 มีนาคม 2561 เร่ือง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที ่17 เมษายน 2561     
(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที ่4 หน้า78 ส านักปลัด )

5. ประเภท รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน (111100) 315,000             บาท
5.1  - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) (120100) 265,000             บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( อบต.คิดร้อยละ 1 )
1) เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที ่12 กรกฎาคม
 2560  เร่ือง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม  2560  

( ส านักปลัด )

5.2  - เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชนต าบลอุดมพร (120100) 50,000               บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลอุดมพร 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2560 เร่ือง การด าเนินงานกองทนุสวสัดิการชุมชน 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 เร่ือง 
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที ่11 หน้า117 สวัสดิการสังคม )

6. ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถ่ิน  อบต.ต าบลอุดมพร (610400) 317,640             บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
(7,843)*45*90%) ปรากฎในแผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง
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เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดงัน้ี (7,843*45*90%)
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่ือง  หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที ่ 23  

พ.ย.-52
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที8่  หน้า 117 ส านักปลัด )

7 ประเภท 8,300,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ รายเก่าและรายใหม่ทีข่ึ้นทะเบียน ทีอ่าศัยอยู่ในเขตต าบลอุดมพร
จ านวน 1,100   

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง  
การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที ่1 หน้า 78 กองสวัสดิการ )

8 ประเภท 2,880,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้พิการรายเก่าและรายใหม่ทีข่ึ้นทะเบียน ทีอ่าศัยอยู่ในเขตต าบลอุดมพร
จ านวน 300      คนๆละ 800       บาท/เดือน (300×800×12)

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2553

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559  

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง 

การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ

เสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิารและทพุพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที ่2 หน้า 78 กองสวัสดิการ )

เบียยังชพีผู้สูงอายุต าบลอุดมพร ( 110700    )

เบีย้ยังชพีผู้พิการต าบลอุดมพร( 110800  )

คนๆละ 600/700/800/1,000 บาท/เดือน

แผนงานงบกลาง
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9 ประเภท เงินชว่ยพิเศษ กรณี พนักงานและลูกจ้างเสียชวีิต (111200) 30,000            บาท
จ านวน 30,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเสียชีวิตฯ

1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2560  เร่ือง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  
(ต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 -2565  ล าดับที ่12 หน้า 117 ส านักปลัด )

แผนงานงบกลาง


