
                  
 

         

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  

อำเภอ พุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม  
        

                   

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 92,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป รวม 16,467,220 บาท  
  งบบุคลากร รวม 10,746,720 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,867,560 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 556,320 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารได้แก่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน1อัตรา และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557หรือตามที่ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้   

      

 
   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 48,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำนวน1อัตรา  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน12 เดือน   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา

      

 



องค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557หรือตามที่ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 48,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน1อัตรา  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน12 เดือน   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557หรือตามที่ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้  

      

 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 95,040 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1 อัตรา  จำนวน12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557หรือตามที่ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้  
  

      

 
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,120,200 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา  
2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1 อัตรา  
3) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา  
4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1อัตรา  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557หรือตามที่ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้  

      

 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 8,879,160 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,494,040 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายาและตำแหน่งตำแหน่งนักบริหาร
รวมทั้งตำแหน่งอ่ืนที่ไม่ได้สังกัดส่วนราชการหรือกองอ่ืน รวม
เป็น 19 อัตรา ตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต้ัง
จ่าย 12 เดือน ดังนี้ 
1)  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา  
2)  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  1 อัตรา 
3)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา  
4)  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1 อัตรา  
5)  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 1 อัตรา  
6)  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 1 อัตรา  
7)  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน1อัตรา  
8)  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 1 อัตรา  
9)  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 1 อัตรา  
10)ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา  

      

 



11)ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  
12)ตำแหน่ง นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตรา  
13)ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา  
14)ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา  
15)ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา  
16)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 
17)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2อัตรา 
หรือตำแหน่งที่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนตำบลเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง นักบริหารงานอปท.
ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 258,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
ได้แก่ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดสำนักปลัดโดยตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้

      

 



ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นเรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
3) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 248,160 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,626,960 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดฯ ตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
2) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ

      

 



ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 168,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดฯ เช่น เงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว โดยตั้งจ่ายไว้  จำนวน12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่่ 4 กรกฎาคม 
2558 
4) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 4,066,000 บาท 

 
   ค่าตอบแทน รวม 1,100,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 600,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และ
อ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัด คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ผู้ควบคุมงาน

      

 



ก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ  
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างสังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ทีก่ค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือตามที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่ง
การกำหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้  
4) ระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคล
หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้รับเงิน   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
6) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   

      

  
 

 

 

  

      

 



   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างใน
สังกัดสำนักปลัดฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติและ/หรือในวันหยุดราชการวันเสาร์ – อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม     

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 410,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในสังกัด
สำนักปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
2) เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 75,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
เจ้าหน้าที ่อบต. ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัดฯ ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.
2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

      

 



3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/1013ลง
วันที่18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   ค่าใช้สอย รวม 1,735,000 บาท 
 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักงานปลัดฯ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร  ค่าเช่าที่ดินวัดสาลวัน  
วัดสุวรรณาราม และค่าเช่าอ่ืนๆ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน เช่นค่าจัดทำเบี้ยประกันภัยสิ่งก่อสร้าง ค่า
จัดทำเบี้ยประกันภัยรถยนต์  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างงานศึกษาวิจัย งานดูแลรักษา
ความสะอาด งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  สื่อ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น พัฒนา
เว็บไซต์  งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) งานบันทึก

      

 



ข้อมูล งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณดาวเทียม  สัญญาณ
คลื่นความถี่วิทยุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 82 ลำดับที่ 16 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สำหรับจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ 

      

 



2. ค่ารับรองในการประชุมราชการ สำหรับจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม สำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ประชุม ฯลฯ สำหรับการประชุมราชการหน่วยงานภายใน
ประจำเดือน  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือคำสั่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถินหรืคณะกรรมการที่สภาท้องถิน
ตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการจัดทำแผน
ชุมชนหรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด การประชุมระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลายากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือการ
ประชุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายากับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือการประชุมอ่ืนกรณี
อ่ืนที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา 
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการ งานรัฐพิธี งานพระราชพิธีหรืองาน
พิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
โครงการเทิดพระเกียรติ ฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ฯลฯ 
หรืองานพิธีการที่จัดตามนโยบายหรือสั่งการของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อำเภอ ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ด่ิม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือ
จ้างเวที ่ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์จำเป็นในการจัดพิธี พาน
พุ่ม พานดอกไม้ เครื่องเสียง เต๊นท์ ค่าจ้างมหรสพ การ
แสดง ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา เช่น เครื่องไทยธรรม 
ดอกไม ้ธูปเทียน แพ ค่าปัจจัย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงานพิธี  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่
จำเป็น ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภา
ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด
สำนักงานปลัดฯ และบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานใน
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการเช่นการประชุม การ
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือการไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797  

      

 



ลงวันที่ 2เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม
ดอกไม ้พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัยช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวาง
อนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสต่าง ๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 
    โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายา กรณีครบวาระหรือกรณีแทนตำแหน่ง
ที่ว่างตามที่กฎหมายกำหนด เช่นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์รายชื่อผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามที่
ระเบียบ กฎหมาย หรือคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
กำหนด ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 14 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง 

      

 



3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

    

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
ผู้นำชุมชน 

จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ 
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ผู้บริหาร, ผู้ช่วย
ผู้บริหาร,ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
ฯ เลขานุการสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตลอดจนผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เช่นผู้นำชุมชน บุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
อบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าของ
สมนาคุณดูงานและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

      

 



2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 80 ลำดับที่ 4 

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

พ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
อบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าของ
สมนาคุณดูงานและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 81 ลำดับที่ 12 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานในการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าจ้างซ่อมบำรุงปกติหรือซ่อมกลางยานพาหนะ ค่า
ซ่อมครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่การซ่อมโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นเครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  และวัสดุ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

      

 



2542  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม2556 เรื่องรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท 
 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงานปลัดฯเช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง ธง
ชาติ ธงประจำราชวงศ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงกั้นห้อง 
กระดานดำ กุญแจ แฟ้มเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร แผ่นป้ายชื่อ หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึง

      

 



รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสำนักงานหรือ
อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดฯ เช่น ถังขยะ ไม้
กวาด  แปรงสบู่ ผงซักฟอก ถังใส่น้ำ ถาด น้ำยาล้างจาน น้ำ
ด่ืม กะละมัง น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ เข่ง ผ้าปูโต๊ะ 
ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ฯลฯรวมทั้งรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกตหิรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ 
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ขวาน 
เลื่อย ไม ้ตะปู เหล็กและวัสดุอื่นๆฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 

      

 



มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ 
หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ  รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในภารกิจใน
ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด ฯ เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องฯลฯรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
ค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีเป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

 



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดหญ้า 
พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ สารเคมีป้อง
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานปลัดฯ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง

      

 



หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล เมาส์ 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 636,000 บาท 
 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 350,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงาน กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่ากระแสไฟฟ้าสถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายารวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่นค่าบริการค่าภาษีเป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่อง 
 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    

      

 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการ
ใช้บริการโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนศาลายา เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษ ีเป็น
ต้น       
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

      

 



มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 90,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี 
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  ฯลฯ ในงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

      

 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 150,000 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวัน 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    

      

 
  งบลงทุน รวม 1,634,500 บาท 

 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,284,500 บาท 

 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

 
    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 30,100 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องปรับอากาศขนขาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
2) เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟ เบอร ์5  
4) เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) มีระบบฟอกอากาศสามารถดับจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 

      

 



- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานกลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ ์สำนักงบประมาณ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

    ตู้สำนักงานสำเร็จรูป จำนวน 420,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่
จำนวน 3  หลัง  สำหรับใช้เปน็สถานที่ทำงานชั่วคราวของ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้แก่ ฝ่ายป้องกันฝ่ายสวัสดิการและ
ชุมชนและกองสาธารณสุขฯ  โดยแต่ละหลัง ประกอบด้วย ตู้
พร้อมเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าพร้อมใช้  มีรายละเอียด
คุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ 
1.ขนาดตู้ 
    -ความกว้าง(ภายนอก) 3.00 เมตร 
    -ความยาว(ภายนอก) 6.00 เมตร 
    -ความสูง(ภายนอก) 2.50 เมตร 
2.โครงสร้าง 
    -ทำจากเหล็กรูปพรรณเชื่อมต่อกันทุกจุด พ่นสีอุตสาหกรรม
กันสนิม   
    -คานเหล็ก เหล็กกล่องขนาด 150x50x3.2 mm. 
    -คานซอย เหล็กกล่องขนาด100x50x2.3 mm. 
    -ตงรับพื้น เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 mm. 
    -หูยกตู ้ใช้เหล็กเส้นแบนขนาด75x9mm. จำนวน 4 หู

      

 



สำหรับเกี่ยวขอยกเคลื่อนย้ายตู้ 
3.พ้ืน 
    -พ้ืนสำนักงานปูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหรือวัสดุ
ดีกว่า หนาไมน่้อยกว่า 15 มม.และปูทับด้วยกระเบื้อง
ยาง ขนาด 12x12 นิ้ว ความหนา 1.6 มม.พร้อมบัวเชิง
พนัง PVC.ขนาด 4 นิ้วติดโดยรอบตู้ 
4.ผนังและหลังคา 
    -ทำจากแผ่นเหล็กชุบซิงค์(Color Bond)เคลือบอบสีโพลีเอ
สเตอร์ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.(ประกบคู่)โดยมีแผ่น
ฉนวนโพลีสไตรีนโฟม(EPS Foam)หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.อยู่
ตรงกลาง เพ่ือป้องกันความร้อนและเสียงจากภายนอก   
5.ประตู 
    -ประตูห้องสำนักงาน ประตูบานเปิดวัสดุเดียวกับผนังหรือ
วัสดุคงทน ขนาด 900x2,000 cm. จำนวน 1 บาน 
    -กรอบและวงกบ ทำด้วยอลูมิเนียม (NA) 
6.หน้าต่าง 
    -ลูกบิด,บานพบั เป็นสแตนเลส 
    -หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสลัลซ้าย-
ขวา ขนาด 1,000x1,000 cm.จำนวน 2 ชุด 
    -กรอบและวงกบเป็นอลูมิเนียมอบขาว จำนวน 2 ชุด 
    -กระจกสีเขียว หนา 5 mm. จำนวน 1 ชุด 
7.ระบบไฟฟ้า 
    -เพาเวอร์ปลั๊กกันน้ำ ขนาด 32 A. จำนวน 1 ชุด 
    -กล่องควบคุมเบรคเกอร์ จำนวน 1 ชุด 

      

  

    -ลูกเบรคเกอร์ ขนาด 30 A.(สำหรับ
เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ตัว 
    -ลูกเบรคเกอร์ ขนาด 20 A.(สำหรับปลั๊ก และแสง
สว่าง) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ตัว 
    -เบรคเกอร์กันดูด ขนาดไม่ต่ำกว่า  40 A.จำนวน 1 ตัว 
    -โคมไฟ LED 18 W. จำนวน 2 ชุด 
    -สวิทย์ เปิด-ปิด  จำนวน 2 จุด 
    -ปลั๊ก 2P+E จำนวน 2 ชุด 
    -พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  8 นิ้ว จำนวน 1ชุด 
    -สายไฟใช้สายทองแดงเดี่ยวหุ้มฉนวน(THW)เดินในราง

      

 



PVC พร้อมมีฝาปิด   
8.เครื่องปรับอากาศ  จำนวน 1 เครื่อง 
    - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
    -ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร ์5  
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ       

    ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 8,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) โครงสร้างเป็นตู้เหล็ก  
2) มีช่องเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง

      

 



วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ  

    ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 11,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนจำนวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
1) โครงสร้างเป็นตู้เหล็ก 
2) เป็นตู้เหล็กแบบมีกระจกบานเลื่อน   
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
 
  

      

 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

 
    1.ชุดไมโครโฟนประชุม จำนวน 48,000 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารจัดซื้อชุดไมโครโฟน
ประชุม  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
1. เครื่องควบคุม-จ่ายกระแสไฟชุดประชุม จำนวน1เครื่อง 
-มีสวิตช์เปิด-ปิดและสัญญาณไฟแสดงการทำงานของระบบ 
-มีสายพร้อมปลั๊กยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตรสำหรับต่อไปยังชุด
ประชุม 
-มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้ 
-มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากสัญญาณเทป ซีดีและ
อ่ืนๆ สามารถต่อชุดร่วมประชุมได้ 
-มีปุ่มปรับเสียงไมค์และเสียงเตือนแบบแยกอิสระ  
-มีสวิตช์กดตัดการทำงานชุดผู้ร่วมประชุม 
2. ชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับประธาน จำนวน 1  ชุด 
-ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
3. ชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ชุด 
-ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ -
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

 
      

  

       
 

    2.ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จำนวน 700,000 บาท 
 



      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระจายเสียงแบบ
ไร้สาย UHF-FM จำนวน 12 ชุด พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 
1.เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจาก
เครื่องส่ง จำนวน 12 ชุด 
2.เสาอากาศสำหรับภาครับชนิด 3E  จำนวน 12  ชุด 
3.ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว  จำนวน 24 ตัว 
4.แผงรองรับเครื่องรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึดจำนวน 12 ชุด 
5.กล่องใส่อุปกรณ์และสวิทช์ตัดไฟ จำนวน12 ชุด 
6.มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด  
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
-ตามโครงการขยายจุดติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ม. 1-5 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 19 ลำดับที่ 1 
 
  

      

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 23,000 บาท 

 



      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ี
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำ
หลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GBจำนวน1หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

      

 



อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 

      

 



- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetoo 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      
  

       
 

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 11,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร ์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที1่ (18 หน้า/

      

 



นาที)  จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, s, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, LegalและCustom 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จำนวน 8,900 บาท 
 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/
นาที)  จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

 
    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท 

 



      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่ง  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท  
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารสำนักงาน จำนวน 350,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร
สำนักงาน (บ่อเลี้ยงปลา) เป็นสถานที่พักคอยสำหรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการขนาดกว้าง 3.45x5.75 เมตร โดยทำงาน
พ้ืน ทำท่ีนั่ง มุงหลังคาและปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ ตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563 หน้า 19 ลำดับที่ 2 

      

 



  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
 

   รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
 

   รายจ่ายอื่น       
 

    
ค่าจ้างท่ีปรึกษาสำหรับประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจ
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลายา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2542  
2) หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557            

      

 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 150,000 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท 

 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    1.โครงการประชาคมท้องถิ่น เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการที่จะนำมา
จัดทำโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที ่สำหรับเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

      

 



การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที3่) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 83 ลำดับที่ 1       

    2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน เช่นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า
เต๊นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการ
พัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง การ
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 83 ลำดับที่ 2   
    

      

 

    
3.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ อบต.
ศาลายา และประชาชนทั่วไป 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
บุคลากรของ อบต.ศาลายา และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นค่า

      

 



จัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-
2565)  หน้าที่ 76 ลำดับที่ 8  

 งานบริหารงานคลัง รวม 7,807,800 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 4,635,900 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,635,900 บาท 
 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,010,380 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลายาตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 9  อัตรา โดยตั้งจ่าย 12 เดือน ดังนี้ 
1) ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) 
2) ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายการเงิน) 
3) ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้) 
4) ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ) 
5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
6) ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
7) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
8) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
หรือตำแหน่งที่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
- เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

      

 



คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนตำบลเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง นักบริหารงาน
คลัง ระดับกลาง จำนวน 1 อัตราโดยตั้งจ่าย 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2558 
3) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารคลัง)และหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ ในสังกัดกองคลัง ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลงวันที ่24
กรกฎาคม 2558 

      

 



3) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,347,120 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดกองคลังฯ ตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยตั้งจ่าย 12 เดือน 
-เป็นไปหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 90,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจา้งทั่วไป สังกัดกองคลัง เช่นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว โดยตั้งจ่ายไว้ 12เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2)  หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว28 ลง
วันที่16 กุมภาพันธ์  2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่24 กรกฎาคม 2558 
4)  หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่30
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 1,440,000 บาท 

 



   ค่าตอบแทน รวม 645,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 350,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา (กองคลัง) ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และ
อ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 เช่น คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ฯลฯ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ  
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
2) ระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคล
หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้รับเงิน   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือตามที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่ง
การกำหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 809.3/ว 27 ลง

      

 



วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างใน
สังกัดกองคลัง ฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติและ/หรือในวันหยุดราชการวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 240,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในสังกัด
กองคลังฯ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่24 กรกฎาคม 2558 
  

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลในสังกัดกองคลังฯ ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

 



1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่24 กรกฎาคม 2558 

   ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบของกองคลัง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
เอกสารและค่าเช่าอ่ืนๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ งานผลิตสื่อและ

      

 



ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี  สื่อ
สิ่งพิมพ์ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่นงานปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) งานบันทึกข้อมูล งานซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ เช่น สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563   
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา 
จักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆที่จำเป็น ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดกอง
คลังฯ ที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้เดินทางไปราชการเช่นการ
ประชุม การฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือการไปติดต่อ
ราชการ ฯลฯ   

      

 



-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โครงการอบรมให้ความรู้การชำระภาษีตามกฎหมายกำหนด จำนวน 140,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การชำระ
ภาษ ีเช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้า
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายจำเป็น
อ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 80 ลำดับที่ 3     

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าจ้างซ่อมบำรุงปกติหรือซ่อมกลางยานพาหนะ ค่า
ซ่อมครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่การซ่อมโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นเครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  และวัสดุ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

 



1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม2556 เรื่องรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังฯ เช่น
กระดาษ แฟ้มปากกาดินสอ ยางลบ กาว คลิปหนีบ
กระดาษ  ตรายาง  แผงกั้นห้อง กุญแจ แฟ้มเก็บ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึก
เครื่องโทรสาร แผ่นป้ายชื่อ หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ  รวมทั้ง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและ
สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม

      

 



บำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองคลังฯเช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซม
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      

 



เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในภารกิจใน
ความรับผิดชอบของกองคลังฯ เช่นน้ำมนัดีเซลน้ำมันเบนซิน
น้ำมันเครื่องฯลฯรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภารกิจในความ
รับผิดชอบของกองคลังฯ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด อุปกรณ์เก่ียวเนื่องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซม
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

      

 



 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 231,900 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 231,900 บาท  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน        
    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 6,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว   
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
1) โครงสร้างเหล็กชุปเงา 
2)  ที่ท้าวแขนเหล็กชุปหุ้มด้วยหนัง 
3) โช๊คสามารถปรับความสูง-ต่ำได้  
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑแ์ละรถยนต์ของอปท 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

 
    เครื่องปรับอากาศ จำนวน 102,400 บาท 

 



      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 
6) ความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ ์ดังนี้ 
    1.สวิตช์ 1 ตัว 
    2.ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
    3.สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานกลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ ์สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

      

 



จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

    ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2บานเปิด จำนวน 12,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน
เปิด จำนวน 3 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1) เป็นตู้เหล็ก 2 บานเปิดมือจับบิด 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

 
    ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 28,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 8 หลัง   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นตู้เหล็ก มี 4 ลิ้นชัก   
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

      

 



มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

    โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นโทรศัพท์ไร้สายเทคโนโลยี 2.4 GHz FHSS ให้
สัญญาณเสียง คมชัด แม้ใช้งานในระยะไกล 
2) หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้วพร้อมไฟเรืองแสง 
3) มีปุ่ม Navigator เพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน 
4) รองรับบริการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Caller ID) 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

 
    โทรศัพท์มือถือ จำนวน 4,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นโทรศัพท์แบบมือถือ มี Ram 16 GB 
2) หน่วยความจำตัวเครื่อง 16 GB 

      

 



3) รองรับการ์ดหน่วยความจำ UP to 512  
4) ช่องใส่ซิมการ์ด Dual SIM  
5) ชนิดของซิมการ์ด Nano SIM 
6) การเชื่อมต่อรองรับเครื่อข่าย 4 G 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
 

    โทรทัศน์ จำนวน 13,500 บาท 
 

      

  

โทรทัศน์แอล อี
ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
2) ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง 
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานกลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ ์สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง

      

 



วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 จำนวน 1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

      

 



น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 22,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1  เครื่อง โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

      

 



น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เครื่องพิมพ์ จำนวน 7,500 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย

      

 



กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

      

 



-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 1,500,000 บาท 
 

   รายจ่ายอ่ืน รวม 1,500,000 บาท 
 

   รายจ่ายอื่น       
 

    ปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1,500,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้เช่นการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมาย
กำหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555, 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

      

 



ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครัง้ที ่1/2562 หน้า 3  ลำดับที ่1 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 260,500 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 225,000 บาท 

 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน
หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 หรือตามท่ีมีระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
กำหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
3) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
  

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างใน
สังกัดสำนักปลัดฯ(ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ที่ได้รับ
คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ/หรือใน
วันหยุดราชการวันเสาร์–อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ใน
ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

 



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม     

   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารผู้
เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 70 ลำดับที่ 4 

      

 

    
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน
ทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารผู้
เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 70 ลำดับที่ 2 

      

 
    โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน 15,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี
ใหม ่เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ สำหรับเป็นค่าจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ์ไฟสัญญาณ กรวยจราจร ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าจ้างจัดทำป้าย

      

 



รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ฯลฯ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ามารับบริการหน้าที่บริการ
ประชาชนในจุดตรวจ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่อง การ
ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 70 ลำดับที่ 5  
  

   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัด
หญ้า  ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 



3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ค่าชุดอป
พร. เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ  รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ  รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ

      

 



อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซม
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่จำเป็นต้องในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย เช่น บันไดอลูมิเนียม เทปวัดระยะ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

      

 



งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 35,500 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 35,500 บาท  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน        
    เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2,500 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน จำนวน  1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.เป็นเก้าอ้ีโครงสร้างเหล็กชุบเงา 
   2.ที่ท้าวแขนเหล็กชุปหุ้มด้วยหนัง 
   3.โช๊คสามารถปรับความสูง - ต่ำได้  
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
    โต๊ะทำงาน จำนวน 7,500 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว   
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

      

 



1) โต๊ะขนาด
กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง  75 เซนติเมตร 
2) มี 3 ลิ้นชักท้ังด้านขวาและ 3 ลิ้นชักด้านซ้าย 
3) มีกระจกปิดทับด้านบน 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)   มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
 1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจํา
หลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

      

 



หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RWหรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, s, n, ac) และ Bluetooth 
-จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตัง้งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เครือ่งสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

      

 



จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 54,500 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 

 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานส่งเสริมการศึกษา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่า
เช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารและค่า
เช่าอ่ืนๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าตักสิ่งปฏิกูล งานผลิตสื่อ
และประชาสัมพันธ์ เช่น วารสารรายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  สื่อ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น พัฒนา
เว็บไซต์  งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบการเงินการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า

      

 



ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญานต่างๆ เช่น
สัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 82 ลำดับที่ 16 

  งบลงทุน รวม 24,500 บาท 
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,500 บาท 
 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    คอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที1่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 

      

 



- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครภุัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

      

 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,810,380 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 1,645,560 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,645,560 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 473,520 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับ
พนักงาน/ข้าราชการครู จำนวน 2 อัตรา โดยตั้งไว้
จำนวน  12  เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2558 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 
0809.4 /ว 2076 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
4)  หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,076,040 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 8 อัตราจำนวน 12 เดือนดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
จำนวน 2 อัตรา 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 
 อัตรา 
3) พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 
4) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
หรือตำแหน่งที่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐาน 
ทั่วไปและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 
0809.4 /ว 2076 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
3)  หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว โดยตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 
อัตรา 
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 
3) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนงัสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว28 ลง

      

 



วันที่่ 16 กุมภาพันธ์  2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2558 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลุู
กจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนตำบลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 
0809.4 /ว 2076 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

      
  

       
 

  งบดำเนินงาน รวม 5,046,020 บาท 
 

   ค่าใช้สอย รวม 1,022,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืน ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด

      

 



งาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   หน้า 61 ลำดับที ่12 

    โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน จำนวน 5,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายจำเป็น
อ่ืนๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2 
/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 61 ลำดับที่ 8 

      

 

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็ก อบต.ศาลายา 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กของอบต.
ศาลายา จำนวน 2 แห่ง สำหรับเป็นค่ายานพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืน ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

      

 



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 63 ลำดับที่ 25 

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ังสองแห่งสำหรับเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนเช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน เช่น ถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์งาน
โครงการ และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลว 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 60 ลำดับที่ 1  

      

 
    โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ังสองแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลายา สำหรับเป็น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมา

      

 



ร่วมงาน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอนเช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท ์เวท ี ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์งานโครงการ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลว 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 62 ลำดับที่ 17  

    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.
ศาลายา จำนวน 2 แห่ง สำหรับเป็นค่ายานพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืน ๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

      

 



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 61 ลำดับที่ 14 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 773,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (โดยเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)  ดังนี้ 
1. สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน 2 แห่งได้แก ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด
สุวรรณ ในการจ้างเหมาจัดทำอาหารโดยคิดประมาณการตาม
จำนวนเด็กนักเรียนจำนวน 100 คน อัตรามื้อละ  20 บาทต่อ
คน จำนวน 245 วัน รวมเป็นเงิน 490,000  บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565 ) หน้า 60 ลำดับที ่3 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด
สุวรรณสำหรับในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์สื่อการเรียนการ
สอน ฯลฯโดยคิดประมาณการตามจำนวนเด็กนักเรียน
จำนวน  จำนวน 100 คน อัตราคนละ  1,700 บาท รวมเป็น
เงิน 170,000  บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565 )
หน้า 60 ลำดับที่ 4  
3. ค่าหนังสือเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลายา จำนวน 2 แห่งได้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ สำหรับในการ
จัดหาหนังสือเรียน โดยคิดประมาณการตามจำนวนเด็กนักเรียน
จำนวน  จำนวน 100 คน อัตราคนละ 200 บาท รวมเป็น
เงิน 20,000 บาท 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของ

      

 



เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน 2 แห่งได้แก ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด
สุวรรณ  โดยคิดประมาณการตามจำนวนเด็กนักเรียน
จำนวน  จำนวน 100 คน อัตราคนละ 200 บาท รวมเป็น
เงิน 20,000 บาท 
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด
สุวรรณ โดยคิดประมาณการตามจำนวนเด็กนักเรียน
จำนวน  จำนวน 100 คน อัตราคนละ 300 บาท รวมเป็น
เงิน 30,000 บาท 
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดขอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวัดสุวรรณ โดยคิดประมาณการตามจำนวนเด็กนักเรียน
จำนวน  จำนวน 100 คน อัตราคนละ 430 บาท รวมเป็น
เงนิ 43,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565 ) หน้า 64  ลำดับที ่26 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   



4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงิน
รายไดข้อง 

      

  

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับ
ที ่2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551   

      

 
    โครงการไหว้ครู จำนวน 2,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
สองแห่งท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายาได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ สำหรับเป็นค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงาน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอนเช่น  เครื่องเสียง เต็นท์ เวท ี ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน เช่น ถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าจ้าง 
เหมาทําป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

      

 



มาก ที ่มท 0808.2/ว 73 ลง
วันที่ 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 62 ลำดับที่ 16  

   ค่าวัสดุ รวม 4,024,020 บาท 
 

   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 4,024,020 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) รายละเอียดตาม
รายการดังนี้ 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาทั้งสองแห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ศาลายา  จำนวนนักเรียน 100 คน คน
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนวัด
สุวรรณาราม จำนวนนักเรียน 200 คน คน
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล  จำนวนนักเรียน 1,800 คน  คน
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 60 ลำดับที่ 2 

  งบลงทุน รวม 118,800 บาท 
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 118,800 บาท 
 

   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
 

    เครื่องปรับอากาศ จำนวน 56,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง  จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
    ตู้วางทีวี จำนวน 11,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางทีวี  จำนวน 2  หลัง สำหรับใชว้างทีวี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา ทั้งสองแห่ง โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ 
1)  ตู้ขนาด 180 ซม.  
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี

      

 



กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    ตู้เหล็ก จำนวน 8,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง 
สำหรับไว้เก็บวัสดุ อุปกรณ์สิ่งของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาทั้งสองแห่งโดยมีคุณลักษณะ
เบื้องต้น  ดังนี้ 
1)  มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
    ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 8,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง สำหรับไว้เก็บเอกสารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาทั้งสอง
แห่งโดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น  ดังนี้ 

      

 



1) เป็นตู้มีโครงสร้างเป็นเหล็ก 
2) มีหูลิ้นชัก 
3) มี 15 ลิ้นชัก  
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที ่9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

    ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 6,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบาน
เลื่อน จำนวน 2  หลัง สำหรับไว้เก็บแฟ้มเอกสารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาทั้งสองแห่ง โดย
มีคุณลักษณะเบื้องต้น  ดังนี้  
1) โครงสร้างเป็นตู้เหล็ก 
2)  เป็นตู้เหล็กแบบมีกระจกบานเลื่อนได้   
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง

      

 



วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    โต๊ะประชุม จำนวน 12,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6  ตัว สำหรับไว้จัด
ประชุมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลศาลายาทั้งสองแห่งๆ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
1) โครงสร้างเป็นวัสดุคงทน 
2) โต๊ะขนาดไม่ต่ำกว่า 180 x 75 x 75 ซม. 
-จดัหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  
 
  

      

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 17,800 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ Led ขาว
ดำ ชนิด Network  จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.28 MB 

      

 



- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base.Tหรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter และ Custom 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 8,000,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 8,000,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    1.อุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 8,000,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา รายละเอียดตามรายการ ดังนี ้
1.อุดหนุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลเพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหา
มงคล จำนวนนักเรียน 1,800 คน ในอัตราคน
ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นจำนวนเงิน 7,200,000 บาท 
2.อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณารามเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร

      

 



กลางวันของโรงเรียนวัดสุวรรณาราม จำนวน
นักเรียน 200 คน จำนวน 200 วัน เป็นจำนวน
เงิน 800,000 บาท  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางประมาณการ
รายรับรายจ่ายรองรับด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
  

แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 15,132,100 บาท  
  งบบุคลากร รวม 5,375,100 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,375,100 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,849,980 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 5 อัตรา ตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยตั้งจ่าย 12 เดือน ดังนี้ 
1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
3) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด  
4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

      

 



5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
หรือตำแหน่งที่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
- เป็นไปหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนตำบลเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับกลาง ฯลฯ โดยตั้งจ่าย 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่่ 4 กรกฎาคม 
2558 
4) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนด ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ (นักบริหารงาน
สาธารณสุขฯ) และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โดยตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  

      

 



-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที ่16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน่ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่่ 4 กรกฎาคม 
2558 
4) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   
        
      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 253,680 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจำป ีให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขฯ ตาม
โครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน   
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,801,040 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ตามโครงสร้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  จำนวน 12 เดือน 

      

 



-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง  
2)  หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขฯ เช่นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
4) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 2,775,000 บาท 

 
   ค่าตอบแทน รวม 825,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 300,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ดังนี้ 

      

 



1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และ
อ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน ฯลฯ  
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความสำเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
2) ระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคล
หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้รับเงิน   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือตามที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่ง
การกำหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 809.3/ว 27 ลง
วันที่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี       

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 400,000 บาท 
 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างใน
สังกัดกองสาธารณสุขฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติและ/หรือในวันหยุดราชการวันเสาร์ – อาทิตย์หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 รวมที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม   

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 70,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในสังกัด
กองสาธารณสุขฯ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่า
บ้าน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที ่12 ตุลาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน่ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่24 กรกฎาคม 2558 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 55,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน
ส่วนตำบลในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

      

 



3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 
4) หนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่24 กรกฎาคม 2558 

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุข ฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ งานผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ งานจ้าง
ทำความสะอาด งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

      

 



ค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15  
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ   

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    1.ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่
จำเป็น ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดกอง
สาธารณสุขฯ ที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้เดินทางไปราชการเช่น
การประชุม การฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือการไป
ติดต่อราชการ ฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
ฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานในการบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์และวัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม2556 เรื่องรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 



   ค่าวัสดุ รวม 1,720,000 บาท 
 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานเช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ฯลฯ รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้า
ปูโต๊ะ น้ำดื่ม ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซม
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 

      

 



มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม ้ตะปู เหล็กและวัสดุ
อ่ืนๆฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ

      

 



การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ  รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ
รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สำหรับการ
ปฏิบัติงานในภารกิจของกองสาธารณสุขฯ  เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกันเช่นค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

      

 



 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจุลลินท
รีย์ สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ ลดกลิ่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดหญ้า บุ้ง
กี ่สารเคมีป้องและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์
ปีกหรือสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯรวมทั้งรายจ่ายเพื่อ

      

 



ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในภารกิจใน
ความรับผิดชอบของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น  แผ่น
ซีดี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      

 



เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องแต่งกาย
เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น สำหรับใช้ในภารกิจเกี่ยงกับงาน
ของกองสาธารณสุข ฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด อุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุอื่น จำนวน 500,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจ่ายเช่น ถังขยะ ภาชนะรองรับขยะ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2542  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  งบลงทุน รวม 6,982,000 บาท 

 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 6,982,000 บาท 

 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

 
    1.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 3,000,000 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ชนิดพื้นสแตนเลส จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพอ
สังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 6,000 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
2) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อย
กว่า 12 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อย
กว่า 5,000 กิโลกรัม 
3) มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อย
กว่า 15,000 กิโลกรัม 
4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอริก สามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ของสำนักงบประมาณ เพ่ือต้องการให้มีตู้เก็บขยะทำ
จากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานเพ่ิมขึ้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 89 ลำดับที่ 24 

      

 
    2.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 3,300,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกถังคอนเทน
เนอร ์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ โดยมีคุณลักษณะ
พอสังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 

      

 



2) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
3) มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
4) เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ยกเท
ด้วยระบบไฮดรอลิก 
5) พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร จำนวน 5 ถัง 
-จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563 หน้า  20  ลำดับที่ 1 
  

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
 

    1.รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 182,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับพร้อม
อุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน โดยมีลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1) เครื่องยนต์เป็นซินขนาดไม่น้อยกว่า13 แรงม้า กุญแจสตาร์ท 
2) เป็นระบบไฮดรอลิคขับเคลื่อน 4 ล้อ 
3) ขนาดตัวรถ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1.4 เมตร 
4) ขนาดใบตัดกว้าง 95เซนติเมตร ใบตัดปรับด้วยระบบไฮดรอ
ลิค 
5) มีอุปกรณ์เสริม ตามมาตรฐานโรงงานผลิต 
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

 



1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 88 ลำดับ
ที1่3 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สำหรับ
เป็นรายจ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ์รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้นซึ่งไม่รวมค่า
ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระไป
พร้อมด้วยเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม2556 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร

      

 



ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที ่27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 865,000 บาท 
 

  งบดำเนินงาน รวม 765,000 บาท 
 

   ค่าใช้สอย รวม 765,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 200,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายาในช่วงระยะเวลาต่างๆ สำหรับเป็นค่าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ต่าป้ายโครงการ ค่าจัดหาน้ำยาเคมีพ่นหมอก
ควัน ทรายบะเบท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ
ในโครงการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 73 ลำดับที่ 1 

      

 
    โครงการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 65,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ไซริ้ง เข็มฉีดยา และอุปกรณ์
อ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

      

 



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 
4) หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่ิอง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1049 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม   
6) หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 73 ลำดับที่ 4 

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการสาธารณะสุขของประชาชน
แกนนำสุขภาพ 

จำนวน 500,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของประชาชนแกนนำสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

      

 



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 73 ลำดับที่ 2 

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
 

   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
 

    
อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขสำหรับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 73 ลำดับที่ 7 

      

 
แผนงานเคหะและชุมชน  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,902,120 บาท  
  งบบุคลากร รวม 4,024,320 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,024,320 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,764,560 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่างตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 8 อัตรา โดยตั้งจ่าย 12 เดือน ดังนี้ 
1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 
2) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา 

      

 



3) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภคจำนวน1อัตรา  
4) ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา 
5) ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา 
6) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา  
หรือตำแหน่งที่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535  
2) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงาน
ช่าง ระดับกลาง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2558 
3)  หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมาย

      

 



กำหนด  ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่างฯ (นักบริหารงานช่าง) และ
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในสังกัดกองช่าง โดยตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว28 ลง
วันที่่ 16 กุมภาพันธ์  2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบบัที ่2) ลง
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2558 
4) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,023,360 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปและเงือ่นไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
2) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 66,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่างฯ เช่นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวโดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

 



-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐาน 
ทั่วไปและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
2) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
3) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว28 ลง
วันที่่ 16 กุมภาพันธ์  2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
4) หนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
  

  งบดำเนินงาน รวม 3,980,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 475,000 บาท  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 300,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และ
อ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ  
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

      

 



และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองช่างฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความสำเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
2) ระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคล
หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้รับเงิน   
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือตามที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่ง
การกำหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างใน
สังกัดกองช่างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และ/หรือในวันหยุดราชการวันเสาร์ – อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์  
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559 รวมที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม    

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในสังกัด
กองช่างฯ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

      

 



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที ่12 ตุลาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที ่2) ลง
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2558 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วน
ตำบลในสังกัดกองช่างฯ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 
4) หนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

      

 
   ค่าใช้สอย รวม 2,350,000 บาท 

 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบกองช่าง ฯ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ

      

 



เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร  ค่าเช่าที่ดินวัดมกุฎ 
กษัตริยารามสำหรับปี 2564 ซึ่งก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณ 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565ในอัตราค่าเช่าปี
ละ 30,000 บาท และค่าเช่าอ่ืนๆ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจัดทำเบี้ยประกันภัยสิ่งก่อสร้าง ค่าจัดทำเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์  ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าตกัสิ่ง
ปฏิกูล งานประชาสัมพันธ์ งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
งานบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ ออกแบบและ
ควบคุมงาน งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน งานเทคนิคต่างๆ
ที่เอกชนมีความชำนาญกว่า ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
  



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่
จำเป็น ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดกอง
ช่าง ฯ ที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้เดินทางไปราชการเช่นการ
ประชุม การฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือการไปติดต่อ
ราชการ ฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน        
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2,000,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายาอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้าง
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด  ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร ค่าจ้างซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  และวัสดุ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ  

      

 



-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม2556 เรื่องรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   ค่าวัสดุ รวม 1,155,000 บาท 
 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน ที่จำเป็นต้องใช้ของกองช่าง
ฯ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว
แฟ้ม ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า

      

 



ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานไฟฟ้า
ภายนอกและภายในอาคาร  เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ  รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท 

 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบเสียม ขวาน เลื่อย
ไม ้ตะปู เหล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำ
บาดาล ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่างฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในสาย
ไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์  น้ำมันเบรก ฯลฯ รวมทั้งรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 

      

 



มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่้ใช้ในภารกิจ
งานของกองช่างฯ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง  

      

 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในภารกิจใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง ฯ  เช่น  แผ่นซีดี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมแซม
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง ฯ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์เอกสาร เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล เมาส์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น

      

 



อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

   วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในภารกิจในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง ฯ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจ่าย เช่น มิเตอร์น้ำ  ฯลฯ   รวมทั้งรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น       
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      

 



เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 897,800 บาท 
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 897,800 บาท 
 

   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
 

    ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน จำนวน1หลัง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
1) โครงสร้างเป็นตู้เหล็กหรือวัสดุคงทน 
2)  มีชั้นเก็บเอกสาร 3 ชั้น  
3)  มีบานเลื่อนกระจก 2 บาน 
4)  ขนาดไม่ต่ำกว่า 91.4x45.7x182.9 เซนติเมตร  
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
    รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 854,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดย
คุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ 
1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

      

 



-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่2  จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ      โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

      

 



น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เครื่องพิมพ์ จำนวน 6,300 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

      

 



ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของอปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

      

 



จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,500,000 บาท 
 

  งบดำเนินงาน รวม 5,500,000 บาท 
 

   ค่าใช้สอย รวม 5,500,000 บาท 
 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,500,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก ่ค่าจ้างเหมา
บริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560  
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15  มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

      

 



ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 77 ลำดับที ่1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,361,192 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 2,361,192 บาท 

 
   ค่าใช้สอย รวม 2,361,192 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 51,192 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน กรณีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรค้างชำระตามสัญญา
เงินกู้ฯ ของกลุ่มอาชีพทำยางรัด หมู่ที ่4  โดยผิดนัดชำระเงิน
ตามสัญญาเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ที ่2/2553 ลง
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 ครบกำหนดชำระเงิน
คืน วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นเงิน
จำนวน 51,192 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 03110.8/ว2287 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรื่องซักซ้อมแนวทางดำเนินงานการ
ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0318/ว
2999 ลงวันที่ 28  ธันวาคม 2543 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพของสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)  

      

 
    โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่อบต.ศาลายาที่มี
คุณสมบัติและตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ดังนี้  
(1) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส และ  
(3) ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ  โดยอัตรา
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
- นักศึกษาต้องเป็นผู้ศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ช่วยเหลือตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนดแต่ไม่
เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน 
- นักเรียนช่วยเหลือ อัตราการช่วยเหลือ ดังนี้  
1. ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่
เกินภาคการศึกษาละหนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษา
ละสองพันบาทต่อคน  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพัน
บาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน  
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาค
การศึกษาละสามพันบาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพัน
บาทต่อคน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563  หน้า 18 ลำดับที่ 2  

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมกลุ่มสตรี จำนวน 1,000,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
กลุ่มสตรี เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าที่พัก  ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      

 



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 68 ลำดับที่ 1  

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมผู้สูงอายุ จำนวน 1,000,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
ผู้สูงอายุ เช่น  ค่าจัดสถานที ่ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าที่พัก  ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 68 ลำดับที่ 1  

      

 
    โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น  ค่าจัดสถานที ่ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

 



1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 75 ลำดับที่ 4  

    
โครงการส่งเสริมการตลาดของประชาชนหรือกลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.ศาลายา 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดของประชาชน
หรือกลุ่มอาชีพในเขต อบต.ศาลายา เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในการผลิตสินค้าตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์
และการตลาด สำหรับเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 17 ลำดับที่ 1  

      

 



    โครงการอบรมแม่และเด็กแรกเกิด จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมแม่และเด็กแรกเกิดเพ่ือให้
ความรู้แก่มารดาในการการดูแลทารกแรกเกิด สำหรับเป็นค่าจัด
สถานที ่ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 18 ลำดับที่ 1  

      

 

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เช่น  ค่าจัด
สถานที ่ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

      

 



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน      
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75 ลำดับ
ที ่1  

    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องตลาดออนไลน์ จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องตลาด
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดแบบใหม่และเพ่ิมยอดจำหน่าย 
สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ สำหรับเป็นค่าจัดสถานที่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 17 ลำดับที่ 2  

      

 
    โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได ้ให้กับประชาชนผู้สนใจ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่า
เอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 

      

 



4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 68 ลำดับที่  3 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 25,000 บาท 

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    

โครงการจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอพุทธมณฑลสำหรับเป็นค่า
ดำเนินโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ตามหนังสืออำเภอ
พุทธมณฑล ที ่นฐ 0718/163 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563  หน้าที ่16 ลำดับที ่1        

      

 

    
โครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอพุทธมณฑลสำหรับเป็นค่า
ดำเนินโครงการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหนังสืออำเภอพุทธมณฑล 
ที ่นฐ 0718/163 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้ง
ที ่1/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2 

      

 



    
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 

จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอพุทธมณฑลสำหรับเป็นค่า
ดำเนินโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชนนีพันปีหลวงตามหนังสืออำเภอพุทธมณฑล 
ที ่นฐ 0718/163 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้ง
ที ่1/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 

      

 

    
โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอพุทธมณฑลสำหรับเป็นค่า
ดำเนินโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10   ตามหนังสืออำเภอพุทธมณฑล 
ที ่นฐ 0718/163 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 10 

      

 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 390,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง 
ๆ 

จำนวน 200,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆงานพระราชพิธีและการจัด
กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารและ
น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 

      

 



-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลว 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 65 ลำดับที่ 1 

    โครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวัน
ลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารและน้ำดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลว 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) หน้า 66 ลำดับที ่7 
  

      

 
    โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 60,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ

      

 



อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารและน้ำดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลว 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 65 ลำดับที่ 5 

    โครงการแห่เทียนพรรษา จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจัด
สถานที ่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
งาน ค่าอาหารและน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/
ว 73 ลว 16  มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) หน้า 65 ลำดับที ่6 
 
 
 
  

      

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 3,250,000 บาท 

 
  งบลงทุน รวม 3,250,000 บาท 

 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,250,000 บาท 

 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำตรงข้าม
ซอย อบต.ศาลายา 25 หมู่ที่ 3 

จำนวน 364,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยอบต.ศาลายา 25 หมู่ที ่3 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดำเนินการรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ำคสล.สองฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตรพร้อม บ่อ
พัก คสล.จำนวน 10 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 7 ลำดับที ่5 

      

 

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำตรงข้าม
ซอย อบต.ศาลายา 29 หมู่ที่ 3 

จำนวน 364,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยอบต.ศาลายา 29 หมู่ที ่3 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดำเนินการรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ำคสล.สองฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตรพร้อม บ่อ

      

 



พัก คสล.จำนวน 10 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 8 ลำดับที ่6 

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำตรงข้าม
ซอยอบต.ศาลายา 21หมู่ที่ 3 

จำนวน 364,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยอบต.ศาลายา 21 หมู่ที ่3 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร กว้าง 5 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดำเนินการรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ำคสล.สองฝั่งยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตรพร้อม บ่อ
พัก คสล.จำนวน 10 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 9 ลำดับที ่7 

      

 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาคง หมู่ที่ 1 จำนวน 455,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาคง 
หมู่ที ่1 ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ยาว
150 เมตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย

      

 



กว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561– 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2563 หน้า 2 ลำดับที ่1 

    
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ หมู่
ที่ 1 

จำนวน 1,064,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอยปู่ทรัพย์ย่าอยู่ หมู ่ที ่1 ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 500 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 3 ลำดับที ่1 

      

 

    
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสุวรรณดี 
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่1 

จำนวน 639,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสุวรรณดี(ต่อเนื่อง) หมู่ที ่1 ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรยาว 300 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

      

 



จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 4 ลำดับที ่2 

แผนงานการเกษตร  
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 400,000 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท 

 
   ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่างๆในพ้ืนที่ตำบล
ศาลายา 

จำนวน 200,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาใน
คลอง เช่นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง หรอื
ค่าจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองหรือค่าใช้จ่าย
ในการจ้าง/เช่าเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาใน
คลอง ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน

      

 



ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 3 

    โครงการเมืองน่าอยู่ จำนวน 200,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองน่า
อยู่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเตรียมพื้นที่
สำหรับปลูกต้นไม้ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าริมทาง ค่าจัดทำ
สวนหย่อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 78 ลำดับที่ 5 
 
 
 
 
  

      

 
แผนงานการพาณิชย์  



 งานกิจการประปา รวม 2,021,000 บาท 
 

  งบดำเนินงาน รวม 900,000 บาท 
 

   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ ในงานกิจการ
ประปา เช่น งานจ้างเหมาวางท่อน้ำประปา  งานจ้างเหมาวาง
ท่อเมนประปา งานล้างท่อน้ำประปา งานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชน
มีความชำนาญกว่า ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเอกชนและเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ   

      

 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท 

 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับหอถังประปาและค่า
กระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้น้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายารวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกันเช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีเป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท

      

 



รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

  งบลงทุน รวม 1,121,000 บาท 
 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,121,000 บาท 
 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
 

    ปรับปรุงระบบน้ำประปา(บริเวณเลียบคลองทวีวัฒนา) หมู่ที่ 5 จำนวน 1,121,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย
น้ำประปา (บริเวณเลียบคลอง ทวีวัฒนา) หมู่ที ่5 วาง
ท่อ PE ศก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
90 มม. PN 10(Class 100) ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 860.00 เมตร และวางท่อ BS-M ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 480.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 14 ลำดับที่ 1 
 
  

      

 



แผนงานงบกลาง  
 งบกลาง รวม 14,103,188 บาท 

 
  งบกลาง รวม 14,103,188 บาท 

 
   งบกลาง รวม 14,103,188 บาท 

 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 380,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ฯ ตั้งจ่ายเป็นระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  
2) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการ
จ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      

 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 15,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง โดย
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งปี  ส่งเป็นเงิน
สมทบกองทุนฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 25561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2561 
   

      

 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,500,000 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้มี
สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุของรัฐบาล โดยตั้ง
จ่าย 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

      

 



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 74 ลำดับที่ 2   

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,632,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ โดยจ่ายให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินตามหลักเกณฑ์ฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 รวมที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0891.3/ว
3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 74   ลำดับที่ 3 

      

 



   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 42,000 บาท 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลา 12 เดือน   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 74 ลำดับที่ 4    

      

 
   สำรองจ่าย จำนวน 655,588 บาท 

 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัยและโรคติดต่อ ฯลฯ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในอันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณ
รายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีท่ีจำเป็นได้ตาม
ความเหมาะสม  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/

      

 



ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2554 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว
1173 ลงวันที่  15 มิถุนายน 2560 เรื่องการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  0810.7/
ว 6768 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
 

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาลายา 

จำนวน 220,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลศาลายา  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 โดย
เงินสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 73   ลำดับที่ 5 

      

 
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 646,000 บาท 

 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ1 ของประมาณการรายรับทั่วไป
ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนปัจจุบัน 

      

 



2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
3) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ,ว 30 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 12,600 บาท  

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ชคบ.) ให้กับผู้
มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 
จำนวน 2 อัตราตั้งจ่าย 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญ(ชคบ.) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558  

      

 
 


