
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า

อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,289,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,957,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,069,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
   1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
   2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
   3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
   4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,173,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,560,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
   2) ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
   3) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
   4) ตําแหนงนิติกร
   5) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
   6) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
   7) ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   8) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
   9) ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
  10)ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 14,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
   1) เจ้าพนักงานธุรการ
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
   2) ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,240,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปของสํานักงานปลัด จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       - ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนง ภารโรง                    จํานวน  1  อัตรา
       - ตําแหนงนักการ                     จํานวน  1  อัตรา
       - ตําแหนงคนงาน                     จํานวน  4  อัตรา
       - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 148,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า จํานวน 11 อัตรา  ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       - ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงภารโรง                    จํานวน  1  อัตรา
       - ตําแหนงนักการ                     จํานวน  1  อัตรา
       - ตําแหนงคนงาน                     จํานวน  4  อัตรา
       - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ   จํานวน  3  อัตรา
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 4,720,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 770,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า   ตั้งไว้ 600,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง   ตั้งไว้  50,000
 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 2,515,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,555,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา 
- คาติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
                          ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
     - เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเปนต้องจาย
เกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยม
หรือทัศนศึกษา ฯลฯ
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
2) คาเลี้ยงรับรอง
     - เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย เพื่อจายเปน
คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่ง
จําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาพวงมาลัยชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาสําหรับงานรัฐพิธีหรืองาน
วันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสที่จําเปน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  และหรือเลือก
ตั้งซอมสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือ
การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี เชน คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาอบต.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  แกผู้นํา
ชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 765,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง พระพุทธ
รูป ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พีวีซี เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 9/10/2562  08:58:00 หน้า : 13/101



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หม้อ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม เตารีด เครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร พวงมาลัย สายพานใบพัด เพลา สาย
ไมล ฟลมกรองแสง น้ํามันเบรก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง ชุดเกียรรถยนต ไฟ
หน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใส
กล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc,Flash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปด-ปดแกส ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 530,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร คา
เทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 612,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 512,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 94,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พจิำรณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 8
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โตะพับหน้าเมลามีนสีขาว จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับหน้าเมลามีนสีขาว  จํานวน 40 ตัว
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมี่
ยม ขนาดไมน้อยกวา 180x75x78 เซนติเมตร  (โดยการสืบราคาตามท้อง
ตลาด)
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 15

โตะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ทําด้วยไม้สัก
2) มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานของโตะหมู
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 9

พัดลมไอเย็น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน  2 ตัว
ขนาดตัวเครื่องไมต่ํากวา 41.5x49.5x97.5 เซนติเมตร น้ําหนักไมน้อย
กวา 16.5 กิโลกรัม ภายในบรรจุถังน้ําไมน้อยกวา 32 ลิตร โดยสามารถปรับ
แรงลมได้ไมน้อยกวา 5 ระดับ (โดยการสืบราคาตามท้องตลาด)
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 14

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 88,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 1
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 3
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 35,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network 
แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 4

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 19

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 20

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 7
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจ ประเมิน และประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2548
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 6
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,885,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,548,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,548,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,580,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (2561-2563 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 6
 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
   2) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้
   3) ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   4) ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   5) ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
   6) ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   2) ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
   3) ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 826,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้                   
       - ตําแหนงคนงาน                  
       - ตําแหนงคนงาน                     
       - ตําแหนงคนงาน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  

วันที่พิมพ : 9/10/2562  08:58:00 หน้า : 29/101



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 4
 อัตรา  ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
  2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้                   
       - ตําแหนงคนงาน                  
       - ตําแหนงคนงาน                     
       - ตําแหนงคนงาน
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ

งบดําเนินงาน รวม 1,265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง   
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา 
- คาติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
                          ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ  อบต. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 9
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง พระพุทธ
รูป ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พีวีซี เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หม้อ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม เตารีด เครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร พวงมาลัย สายพานใบพัด เพลา สาย
ไมล ฟลมกรองแสง น้ํามันเบรก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง ชุดเกียรรถยนต ไฟ
หน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใส
กล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc,Flash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปด-ปดแกส ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวนผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล * 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 305,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลป
ใหม คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยว
ข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้ จายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน   คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 2

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลลานตาก
ฟ้า

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,318,900 บาท

งบบุคลากร รวม 854,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างลูกจ้าง
ประจํา  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ.2561-2563
) และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคา
จ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5
) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง   
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา 
- คาติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
                          ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการคายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ" จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง พระพุทธ
รูป ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พีวีซี เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใส
กล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 9/10/2562  08:58:00 หน้า : 48/101



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc,Flash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปด-ปดแกส ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 74,500 บาท

วันที่พิมพ : 9/10/2562  08:58:00 หน้า : 49/101



ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ

วันที่พิมพ : 9/10/2562  08:58:00 หน้า : 50/101



ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 24

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 26

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,292,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,548,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,548,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 813,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงครู 
   2) ตําแหนงครู 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลลาน
ตากฟ้า จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงคนงาน
       - ตําแหนงคนงาน
       - ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 111,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบลลานตากฟ้า  จํานวน 5 อัตรา  ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงคนงาน
       - ตําแหนงคนงาน
       - ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 2,844,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง   
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,043,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา 
- คาติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
                          ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงคป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 จํานวน 100 คน 430 บาท/คน/ป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 27

โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 จํานวน 100 คน 300 บาท/คน/ป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 26
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 660,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 100 คน (ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน)  ตั้งไว้ 490,000 บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 20
2) เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
บ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 จํานวน 100 คน (ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ป)  ตั้งไว้  170,000 บาท
 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 22

โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 จํานวน 100 คน 200 บาท/คน/ป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 24

โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 จํานวน 100 คน 200 บาท/คน/ป
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 25

โครงการสายใยรักครอบครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,644,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง พระพุทธ
รูป ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พีวีซี เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หม้อ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม เตารีด เครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,424,000 บาท

1) คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ.)   ตั้งไว้  1,220,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีและโรงเรียนวัดลานตาก
ฟ้า โดยจัดสรรให้แกเด็กนักเรียน ตั้งแตอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
 จํานวน 600 คน จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.82 บาท 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 19
2) คาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 204,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมู
ที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4 โดยจัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.82 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 18

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใส
กล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc,Flash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการ
สอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุนฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 142,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร คา
เทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิงกลาง มีเท้าแขน มีลูก
ล้อ สามารถปรับระดับสูงต่ําได้  จํานวน 2 ตัว (โดยสืบราคาตามท้องตลาด)
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 21

ครุภัณฑการศึกษา

โตะเรียนพร้อมเก้าอี้ จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเรียนพร้อมเก้าอี้ ทําจากโครงเหล็ก ขนาดโตะไมต่ํา
กวา 75x180x55 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จํานวน  4 ชุด (โดยสืบราคาตามท้อ
งงตลาด)
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 12
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LEDสี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED สี ชนิด Network แบบ
ที่1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 27
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 15

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 16

งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป.1
-ป.6 จํานวน 600 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน สําหรับ
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี และโรงเรียนวัดลานตากฟ้า
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่ 17
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 233,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคเฝ้าระวังควบคุม  ป้องกันและระงับการแพรระบาดของโรคไข้
เลือดออก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน เคมีภัณฑ ถุงมือ น้ํายาตางๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1-
5 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 4-8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการตําบลลานตากฟ้า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 9/10/2562  08:58:00 หน้า : 72/101



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 1

โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ"เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คา
ใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
และเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมความรู้วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,014,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,217,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,217,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
   2) ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 543,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
       - ตําแแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงคนงาน
       - ตําแหนงคนงาน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
   2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงคนงาน
       - ตําแหนงคนงาน
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง   
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา 
- คาติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
                          ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง พระพุทธ
รูป ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พีวีซี เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร พวงมาลัย สายพานใบพัด เพลา สาย
ไมล ฟลมกรองแสง น้ํามันเบรก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง ชุดเกียรรถยนต ไฟ
หน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใส
กล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc,Flash Drive) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวย
ประมวลผล แผนกรองแสง ซีดีรอมไดรฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปด-ปดแกส ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 66,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
 จํานวน 1 ตู้ (โดยสืบราคาตามท้องตลาด)
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1
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ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
 จํานวน 1 ตู้ (โดยสืบราคาตามท้องตลาด)
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 30
 หน้าตอนาที(ppm) หรือ10.2 ภาพตอนาที(ipm)
-  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 17 หน้า
ตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm)
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 34

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,070,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,070,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,070,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางต้อย คําหอมกุล (คาน
เรือ) หมูที่ 5

จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางต้อย คํา
หอมกุล (คานเรือ) หมูที่ 5 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 4/2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 20

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 764,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านท้ายวัด หมู
ที่ 4 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 3/2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 19

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต สายเชื่อมคลองบางสะบ้า
และคลองสําโรง หมูที่ 3

จํานวน 729,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต สายเชื่อมคลอง
บางสะบ้าและคลองสําโรง หมูที่ 3 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 2/2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต สายบ้านนางแจ้ง ยอดศรี
ทอง หมูที่ 3

จํานวน 319,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต สายบ้านนาง
แจ้ง ยอดศรีทอง หมูที่ 3 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร พื้นที่ 595 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 5/2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 10

โครงการฝังทอระบายน้ําบริเวณถนนสายบ้านนายบุญปลูก มินาบูรณ-ถนนสาย
หน้าวัดพุทธธรรมรังษี หมูที่ 1

จํานวน 1,506,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการฝังทอระบายน้ําบริเวณถนนสายล้านนายบุญปลูก มิ
นาบูรณ-ถนนสายหน้าวัดพุทธธรรมรังษี หมูที่ 1 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทอระบายน้ํา ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.80
 เมตร ระยะทางยาวรวมบอพัก 400.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 1/2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 32

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) จํานวน 142,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k)
- ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา k) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 35

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 1

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดวัชพืชในคูคลองในเขตตําบลลานตากฟ้า โดยใช้เครื่องจักรกล จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการกําจัดวัชพืชในคูคลองในเขตตําบลลานตาก
ฟ้า โดยใช้เครื่องจักรกล
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,580,500 บาท

งบบุคลากร รวม 613,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 613,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 546,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
   1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  จํานวน 8 อัตรา  ดังนี้
  1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
       - ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 1,695,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร ขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา 
- คาติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
                          ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 2,272,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 9

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,172,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดเจาะ บริเวณบ้านนาง
สําอาง เนียมแสง หมูที่ 2

จํานวน 1,944,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุด
เจาะ บริเวณบ้านนางสําอาง เนียมแสง หมูที่ 2 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดความจุ 30 ลูกบาศกเมตร พร้อมขุดเจาะบอ
บาดาล ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 6 นิ้ว 
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 6/2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 6

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k)
- ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา k) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการกอสร้าง
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,930,800 บาท

งบกลาง รวม 13,930,800 บาท
งบกลาง รวม 13,930,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 216,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ
.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้าง
ชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวนณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม-ธันวาคม)
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริ
บูรณ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดย
จายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2562
 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคน
พิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้ป่วยเอดส
ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเปนอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้
ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง 12
 เดือน เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1
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สํารองจาย จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าในกรณีจํา
เปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป โดยนําไปใช้จายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีไฟ ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดตอ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 92,000 บาท

- เพื่อเปนคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาที่ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนต้น
- ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146
- ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท้องถิ่น ตามมาตรา 146 แหง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ   ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 318,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําป และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
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