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รวมทัง้สิ้น 7,151,020   บาท
รวม 5,067,020   บาท
รวม 2,225,520   บาท
ต้ังไว้ 514,080       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ ตามอัตราดังนี้
 -  เงินเดือนนายกฯ อัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
 -  เงินเดือนรองนายกฯ อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 269,280 บาท

ต้ังไว้ 42,120        บาท

 -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯ อัตราเดือนละ 1,750 บาท

 -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกฯ อัตราเดือนละ 880 บาท 

โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ตามอัตราดังนี้

เป็นเงิน 21,000 บาท

จ านวน 2  อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป
1. งบบุคลากร
1.1  เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)
1) เงินเดอืนนายก/รองนายก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมอืง
อ าเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 29,000,000.- บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ

บริหารงานทั่วไป 
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ต้ังไว้ 42,120        บาท

 -  ค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
 -  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ อัตราเดือนละ 880 บาท จ านวน  
    2 อัตรา  เป็นเงิน 21,120 บาท

ต้ังไว้ 86,400 บาท

ต้ังไว้ 1,540,800    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามอัตรา ดังนี้

 -  ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน  134,640 บาท
 -  ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
 -  ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาฯจ านวน 14 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 1,209,600 บาท
 -  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาฯ อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ ตามอัตราดังนี้

4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

5) เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ อัตราเดือนละ 7,200 บาท

ทัง้นี้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

บริหารงานทั่วไป 
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รวม 2,841,500   บาท
ต้ังไว้ 2,184,600    บาท

ต้ังไว้ 126,000 บาท

ต้ังไว้ 422,900       บาท

ต้ังไว้ 24,000        บาท

ต้ังไว้ 84,000 บาท

3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ ตามต าแหน่ง
และอัตราที ่ก.อบต.ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) เงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่นๆ ทีก่ฎหมายก าหนด 
ให้แก่พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ และเงินค่าตอบแทนพิเศษไม่เกินร้อย
ละ 6 ทีจ่่ายให้กับพนักงานจ้างเมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพและ
ปริมาณ งานในระดับดีมากและดีเด่น โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งนักบริหารงานอบต. (ปลัด 
อบต.ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) เงินอ่ืนๆ (เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหาร)

1) เงินเดอืนพนักงาน
1.2  เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที ่ก.อบต.ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12  
เดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) เงินประจ าต าแหน่ง
     เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งนักบริหารงานอบต. (ปลัด อบต.
ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท และต าแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป (หัวหน้า
ส านักงานปลัด ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน 
12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริหารงานทั่วไป 
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รวม 2,016,000   บาท
รวม 105,000     บาท
ต้ังไว้ 60,000       บาท
ต้ังไว้ 10,000        บาท

 ต้ังไว้  50,000        บาท

2) ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 20,000 บาท

ต้ังไว้ 5,000 บาท

2. งบด าเนินงาน
2.1  ค่าตอบแทน

3) ค่าเชา่บ้าน
     เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบของ
ทางราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรม การ
คัดเลือก สอบคัดเลือก และหรือผู้ทีก่ระทรวงมหาดไทย ส่ังให้ไปปฏิบัติราชการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้

 - เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี
     เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ทีผ่่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

     เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 
2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม

บริหารงานทั่วไป 
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              เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลเพือ่รักษาความปลอดภัยใน ต้ังไว้ 20,000 บาท

รวม 1,306,000 บาท
รวม 410,000 บาท

ต้ังไว้   100,000     บาท

 ต้ังไว้   120,000       บาท

 ต้ังไว้   72,000        บาท

 ต้ังไว้   78,000        บาท

4) เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร
     เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ทีม่ีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนังานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

2.2  ค่าใชส้อย
(1) รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
 1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน         
     เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ 
ในกรณีที ่อบต.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม เช่น คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ในเขต อบต.สามเมือง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น
 พ.ศ. 2557

2) ค่าจ้างเหมาบริการ                        
     เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเย็บปกหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ เอกสาร
รูปเล่มอื่นๆ เช่น ข้อบัญญัติ ติดตามประเมินผลแผนฯ รายงานผลการปฏิบัติงานของ
นายกฯ ฯลฯ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการล้าง อัดกรอบรูป ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลเพือ่ท าความสะอาดอาคารส านักงาน 
ห้องประชุม บริเวณอาคารส านักงาน ตลอดจนเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ รวมทัง้
ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ และงานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 172 ล าดับที ่2

3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ  
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแก่บุคคลเพือ่รักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้เสียหาย สูญหาย และป้องกันระวังภัย
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย เป็นต้น และงานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 172 ล าดับที ่1

4) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานทีร่าชการ   

บริหารงานทั่วไป 
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 ต้ังไว้   40,000        บาท

จ านวน 95,000 บาท
 ต้ังไว้   20,000       บาท

 ต้ังไว้   25,000        บาท

 ต้ังไว้   50,000        บาท3) ค่าใชจ้่ายในการจัดงานรัฐพิธีตา่งๆ      
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ได้แก่ ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง เวที ค่าจัด
สถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

     เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่าตรวจงานนิเทศ
งานหรือเยี่ยมชม หรือดูงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ โดยต้ังจ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ 1  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่่วงมา (2560)(วิธีคิด รายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เท่ากับ 15,746,282.26 บาท x 1% เท่ากับ
 157,462.82 บาท) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
และเงินทีม่ีผู้อุทิศให้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
 มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

     เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน เช่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท าแผนฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

1) ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล     

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชมุสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

     เพือ่จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือคู่มือปฏิบัติ
ราชการ ระเบียบข้อบังคับทางราชการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันเหตุการณ์ และรักการอ่าน ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้

(2) รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

5) ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์            

บริหารงานทั่วไป 
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จ านวน 751,000 บาท
1) ค่าชดใชค่้าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ต้ังไว้ 20,000 บาท

ต้ังไว้ 80,000 บาท

ต้ังไว้ 300,000 บาท

ต้ังไว้ 6,000 บาท

(3) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

     เพือ่จ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้จัดให้มีประกันความเสียหายส าหรับ ผู้ประสบภัย
จากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที ่16 มีนาคม 2554

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง ทีม่ีค าส่ังให้ไปราชการ ทัง้ในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

3) ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งทีว่่าง 
และกรณี กกต.ส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ) ตลอดจนให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที ่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง ส.ส.,ส.ว. ตามความเหมาะสม 
โดยค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 173 ล าดับที ่3

4) ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้พวงมาลา
     เพือ่จ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานประดับพุม่ดอกไม้ และพวงมาลา เพือ่มอบแก่บุคคล
ต่างๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ หรือศพผู้มีเกียรติ ตามแต่กรณี ในนามองค์กรเป็นส่วน
ร่วม ตามความเหมาะสม และประหยัด ตลอดจนค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

บริหารงานทั่วไป 
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ต้ังไว้ 10,000 บาท

ต้ังไว้ 25,000 บาท

ต้ังไว้ 300,000 บาท

ต้ังไว้ 10,000 บาท

ต้ังไว้ 50,000 บาท

     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคล่ือนทีข่อง อบต. เพือ่ให้บริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ นอกสถานที ่เช่น การจัดเก็บภาษี การแจกเบีย้ยังชีพ การบริการข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนประสานส่วนราชการอื่นๆ เพือ่ให้บริการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในพืน้ที ่เช่น ค่าป้าย ค่าของขวัญ หรือของรางวัล ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.
 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที ่1

6) โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย
     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพือ่ร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 และจัดกิจกรรมเพือ่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีของท้องถิ่น
และชุมชน เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าน้ าด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพวง
มาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 ล าดับที ่2

7) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชมุชน

     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ฯ เพือ่ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เช่า ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 หน้า 160 ล าดับที ่1

(4) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
     เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษาทรัพย์สินทีช่ ารุดเสียหายให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

5) โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน

8) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าท้องที ่ฯลฯ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมานาคุณวิทยากร 
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 170 ล าดับที ่1

บริหารงานทั่วไป 
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รวม 315,000 บาท
ต้ังไว้ 60,000 บาท

ต้ังไว้ 20,000        บาท

ต้ังไว้ 20,000        บาท

ต้ังไว้ 50,000        บาท

ต้ังไว้ 20,000        บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ซองจดหมาย น้ าด่ืม 
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ตรายาง 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลัก
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ

2.3 ค่าวัสดุ

     เพือ่จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ า จานรอง ถาด น้ ายาถูพืน้ ไม้ถูพืน้
 น้ ายาล้างห้องน้ า ผ้าเช็ดโต๊ะ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5) วัสดยุานพาหนะและขนส่ง

1) วัสดสุ านักงาน

     เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรค
 หม้อน้ ารถยนต์ ฟิล์มกรองแนง กรวยจราจร ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9
 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เพือ่จ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า
 สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ 
ทราย กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู จอบ เสียม เล่ือย ส่ิว ขวาน คีม ปูนขาว เหล็กเส้น ฯลฯ
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) วัสดกุ่อสร้าง

3) วัสดงุานบ้านงานครัว

บริหารงานทั่วไป 
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ต้ังไว้ 100,000       บาท

ต้ังไว้ 10,000        บาท

ต้ังไว้ 30,000 บาท

ต้ังไว้           5,000 บาท

รวม 290,000 บาท
ต้ังไว้ 220,000 บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ในส านักงาน และสถานทีอ่ื่นซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1) ค่าไฟฟ้า

     เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
เทปผ่ินดิสก์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแนง สายเคเบิล 
กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองบันทึกเสียง ชิฟ เมมโมร่ี เมนบอร์ด หมึก
พิมพ์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลัก
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7) วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

     เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ทีไ่ม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น  
มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า กุญแจ สายยู ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

     เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก่ันและสี แผ่นโฟม ฟิล์ม ค่าล้าง อัด ขยายภาพ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8) วัสดคุอมพิวเตอร์

9) วัสดอ่ืุน

6) วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น
     เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี
 น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

บริหารงานทั่วไป 
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ต้ังไว้ 5,000 บาท

ต้ังไว้ 5,000 บาท

ต้ังไว้ 10,000 บาท

ต้ังไว้ 50,000 บาท

3) ค่าบริการโทรศัพท์

5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเว็บไซต์
 อบต. ค่าบริการรายเดือน ค่าธรรมเนียม ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่า
สมาชิก ค่าใช้บริการ ค่าโดเมนเนม และโฮสด้ิง ค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์ส านักงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2) ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้ าประปา น้ าบาดาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ
ปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการของส านักงาน และสถานทีอ่ื่น
ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) ค่าบริการไปรษณีย์
     เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริหารงานทั่วไป 
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รวม 18,000 บาท
รวม 18,000 บาท
รวม 18,000       บาท

1) เก้าอ้ีส านักงาน ต้ังไว้ 7,500          บาท

ต้ังไว้ 5,500          บาท

3) พัดลมตดิผนัง 5,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงาน

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง 
เพือ่ให้มีพัดลมส าหรับหอประชุม ส านักงาน อบต.สามเมือง เพือ่การจัดกิจกรรมหรือ
การประชุม ของ อบต.สามเมือง ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้ ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ ส านักงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประโยชน์การใช้สอยประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 199 ล าดับที ่2

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5 ตัว ส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละสมาชิก
สภาฯ ต้ังจ่ายจามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ประหยัด
งบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การ
ปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 200 ล าดับที ่6

2) ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจกใส 
     เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกใส 2 บานเปิด จ านวน 1 หลัง ส าหรับ
จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการต่างๆ ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประโยชน์การใช้สอย ประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 199 ล าดับที ่3

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
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รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท

ตั้งไว้        30,000 บาท
ต้ังไว้ 30,000 บาท

รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท

ต้ังไว้   20,000 บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน

3. งบเงินอุดหนุน
3.1  เงินอุดหนุน

1) อุดหนุนศูนย์ประสานชว่ยเหลือประชาชน
     เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพืน้ทีอ่ าเภอสีดา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4.1  รายจ่ายอ่ืน
1) ค่าใชจ้่ายในการจ้างประเมนิและส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทีป่รึกษาจากหน่วยงานทีเ่ป็นกลางมีความน่าเชื่อถือใน
การส ารวจประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขต อบต.
สามเมือง เพือ่น าผลการด าเนินการไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
หรือยุติการด าเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการบริหารราชการทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ประชาชนและท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 183 ล าดับที ่2
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ต้ังไว้ 50,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซ่ียน และเพิม่ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 140)

รวม 787,000 บาท
ต้ังไว้   787,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จ านวน 1 คัน เป็นกระบะส าเร็จรูป
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
ราคารวมภาษีสรรพสามิต ต้ังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ ส านักงบประมาณ 

ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 142)

ต้ังไว้ 5,500          บาท

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้า 142)

1) ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจกใส 
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกใส 2 บานเปิด จ านวน 1 หลัง 

ส าหรับจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการต่างๆ ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ประหยัดงบประมาณ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่7

9) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1) ค่าจัดซ้ือรถยนตส์่วนกลาง

โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่7 
พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่และส่งเสริมความเข้มแข็ง
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3) จัดซ้ือพัดลมตดิผนัง 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จ านวน 20 เคร่ือง

(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 143)

รวม 1,111,000 บาท
ต้ังไว้   11,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 450 ลิตร ต่อนาที เป็นเคร่ืองสูบน้ า
แบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีก่ าหนด ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง
มีครบชุด พร้อมทีจ่ะใช้งานได้ ต้ังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 145)
ต้ังไว้   1,100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าขนาดใหญ่ พร้อมท่อส่งน้ า 

(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 145)

รวม 17,000       บาท
ต้ังไว้   17,000        บาท

จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้
1. เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ ส านักงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประโยชน์การใช้สอยประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี 

(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

(2) ครุภัณฑ์การเกษตร
1) ค่าจัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า (ปัม๊น้ า)

ส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ประหยัดงบประมาณ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่7 
พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่และส่งเสริมความเข้มแข็ง

2) ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ พร้อมท่อส่งน้ า

เพือ่ให้มีพัดลมส าหรับหอประชุม เพือ่การจัดกิจกรรมหรือการประชุม 
ของ อบต.สามเมือง ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ ส านักงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประโยชน์การใช้สอยประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี 
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5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
9. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
10. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
11. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
12. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
13. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
14. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ต้ังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 144)

ต้ังไว้           5,000 บาท

2) โตะ๊พับโฟเมก้าเอนกประสงค์ ต้ังไว้ 9,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้าเอนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว 

ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย 
ประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564)

ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้า 199)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที ่7 
พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่และส่งเสริมความเข้มแข็ง

1) ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอ่ง
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จ านวน 1 หลัง

เพือ่ใช้จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการต่างๆ ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ประหยัดงบประมาณ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที ่7

6. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
7. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)

โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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3) เก้าอ้ีส านักงาน ต้ังไว้ 7,500          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5 ตัว ส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละสมาชิกสภาฯ 

ต้ังจ่ายจามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย 
ประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564)

ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่

รวม 30,000 บาท
ต้ังไว้   30,000 บาท

ประหยัดงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (2561-2564)

ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 205)
ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่และส่งเสริมความเข้มแข็ง

และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 200)

และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน้า 200)
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1) ผ้ามา่นห้องประชมุสภา

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ ส านักงบประมาณ โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าผ้าม่านพร้อมราง พร้อมติดต้ัง ส าหรับห้องประชุมสภา
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