
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลจระเข้หิน

อําเภอ ครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,259,820 บาท

งบบุคลากร รวม 10,846,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ.2554 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ให้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,221,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,345,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 14 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล                       จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) รองปลัดเทศบาล                  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) ผู้อํานวยการกองคลัง             จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล       จํานวน  1 ตําแหน่ง
(5) หัวหน้าฝายอํานวยการ           จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) หัวหน้าฝายบริหารการคลัง      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จํานวน  1 ตําแหน่ง
(8) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จํานวน  1 ตําแหน่ง
(9) เจ้าพนักงานธุรการ                จํานวน  1  ตําแหน่ง
(10) นักทรัพยากรบุคคล              จํานวน  1  ตําแหน่ง
(11) นิติกร                              จํานวน  1  ตําแหน่ง
(12) นักวิชาการพัสดุ                  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(13) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(14) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลสามัญ
และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานท้องถิ่น จํานวน  1  อัตรา
อัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ  เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
(การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และค่าตอบแทนรายเดือน  ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล                   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) รองปลัดเทศบาล              จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) ผู้อํานวยการกองคลัง         จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  1 ตําแหน่ง
(5) หัวหน้าฝายอํานวยการ       จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) หัวหน้าฝายบริหารการคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
ปรากDในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,044,480 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างลูกจ้างประจําทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่มค่าจ้าง
ประจําปีของลูกจ้างประจํา จํานวน 4 อัตรา
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  2  ตําแหน่ง
(2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานพิมพ์ดีด     จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,489,640 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 10
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) ผู้ช่วยนิติกร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(8) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(9) ผู้ช่วยเจ้านักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(10) ผู้ช่วยเจ้าพนักานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(11) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับ
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,733,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 304,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานและพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
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ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการทํางานที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกัน
กับค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลตําบลจระเข้หิน
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย 
พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะ
กรรมการ และอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 
คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะ
กรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ได้รับค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละ
สองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละ
คณะกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 184,560 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลสามัญ
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,340,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท.เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสาร คู่มือสําหรับ
ประชาชน ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
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(1)  งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)        
ตั้งไว้  10,000.-บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13  ตุลาคม) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจตุปััจจัยถวายพระสงฆ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 113 ลําดับที่ 30
(2)  งานวันปิยะมหาราช (23 ตุลาคม) ตั้งไว้  10,000.-บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสําคัญงานรัฐพิธีของชาติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจตุปััจจัยถวายพระสงฆ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 113 ลําดับที่ 27
(3)  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 (28 กรกฎาคม 2564) 
ตั้งไว้ 30,000
.-บาท                                                                       
                                          
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ( 28 กรกฏาคม 2564) เป็นงานรัฐพิธีของชาติ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจตุปััจจัยถวายพระสงฆ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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หน้า 113 ลําดับที่ 28
(4)  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศ์ฯ
ตั้งไว้ 30,000.-บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ฯเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ฯลฯ ที่รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบาย
หรือตามมติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้ดําเนินการ
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 113 ลําดับที่ 31
(5)  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(12 สิงหาคม) ตั้งไว้  20,000
.-บาท                                                                       
                                          
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 
วันที1่2 สิงหาคม 2564) เป็นงานรัฐพิธีของชาติ
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 113  ลําดับที่ 25
(6)  งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (3
 มิถุนายน)                                        
ตั้งไว้  10,000.-บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิพระชน
พรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที1่0 (วันที่ 3 มิถุนายน 2564) เป็นงานรัฐพิธีของชาติ
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 113  ลําดับที่ 29
(7)  งานวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ตั้งไว้  10,000.-บาท      
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ 
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5 ธันวาคม 2563) เป็นงานรัฐพิธีของชาติ
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 113  ลําดับที่ 26
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
จระเข้หิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเทศบาลตําบลจระเข้หิน ในการให้
บริการ และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลจระเข้หิน โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน
หรือภายนอก ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลจระเข้หิน เก็บรวบ
รวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทํารูปเล่มรายงานผลสํารวจ
ส่งมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 7
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง บุคคลภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
ในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารในกรณีครบ
วาระหรือแทนตําแหน่งว่างในเขตเทศบาล

จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารในกรณีครบวาระหรือแทนตําแหน่งว่าง
ในเขตเทศบาลตําบลจระเข้หิน ตามที่กฎหมายกําหนด 
อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว388
ลงวันที่ 28 มิถุนายน2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 6
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล หรือการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ(วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายน
ของทุกปี) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าปัจจัย
ถวายพระสงฆ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 3
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) เพื่อจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทํางานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 4
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและภาย
นอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 200,400 บาท

 - เพื่อจ้างเหมาในการปฎิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงาน
และภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ดังนี้
 - จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 21
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้นําชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 7
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (จิตอาสา) จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ(จิตอาสา)เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ของประชาชนในชุมชน
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอํานวยความสะดวก
สร้างความปลอดภัยในการดํารงชีวิต หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการจัดโครงการและการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 12
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
การป้องกันและปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 19
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชนหรือกฎหมายอื่นแก่
ประชาชนเขตเทศบาล (อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปแก่
ประชาชน)

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และประชาชน เพื่อสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวเองและสังคมได้  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 24
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
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ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
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ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน  
จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษฯลฯ      
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
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ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานได้ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์ วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งจของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
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ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable DisK,Compact Disc, Digi
tal Video
/disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Caddette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปริ้นเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
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(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 859,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 460,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ 
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลจระเข้หิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงสี และอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 144,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลจระเข้หิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงสี และอื่น ๆ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทาง
การแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:57 หน้า : 36/232



ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 75,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
และหมายความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น 
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุตามตัว 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง อินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 647,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 647,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีที
ยู

จํานวน 118,800 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู จํานวน 4 ชุดๆ ละ
29,700.-บาท
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 18000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล  (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
       สวิตซ์ 1 ตัว
       ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
       สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
   (1) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

โต๊ะขาวขนาดเล็ก จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาว ขนาดเล็ก 
จํานวน 12 ตัวๆละ 1,000.-บาท
 - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) โต๊ะพับหน้าเมลามีสีขาว
2) โครงขาเหล็กพับได้ ขนาด 45 x120 x 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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โต๊ะขาวขนาดใหญ่ จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาว ขนาดใหญ่  
จํานวน 12 ตัว ๆ ละ1,400.-บาท 
 - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) โต๊ะพับหน้าเมลามีสีขาว
2) โครงขาเหล็กพับได้ ขนาด 60 x 180 x 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์อื่น

ติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําป้ายชื่อถนนและชื่อซอย
พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
จํานวน 40 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเข้หิน)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 119  ลําดับที่ 17 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จํานวน 17,000 บาท

 - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสระว่านพระยา 
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) หนังสืออําเภอครบุรี ที่ นม 0023.11/ว 139
ลงวันที่ 17 มิถุนายน  2563
2) หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลสระว่านพระยา
ที่ นม 94801/ว 316 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2556)
หน้าที่ 133 ลําดับที่  13
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอําเภอครบุรี จํานวน 15,000 บาท

 - เงินอุดหนุนอําเภอครบุรี
 - เพื่ออุดหนุนในงานรัฐพิธี อําเภอครบุรี ดังนี้
   1) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีรัชกาลที่ 10 (3 มิถุนายน)
   2) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ( 28 กรกฎาคม)
   3) งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
   4) งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)
   5) งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
   6) งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (5 ธันวาคม)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2556)
หน้าที่ 142 ลําดับที่  3
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 670,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลสามัญ
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวันที1่2
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสาร  คู่มือสําหรับ
ประชาชน  ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล/บุคคล 
  - เพื่อจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะ
บุคคล/บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ การประชุมชุมชนประชาชนในเขตเทศบาล ส่วน
ราชการในเขตพื้นที่หรือในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของ
เทศบาล การบริหารงาน หรือการพัฒนาเทศบาลตามอํานาจหน้า
ที่ที่กฏหมายกําหนด  
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆหรือวันสําคัญต่างๆ ของชาติ
(4) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนกรณี พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างของรัฐ 
กระทําการละเมิดกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่น เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมชัดเจน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 10
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง บุคคล
ภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ เข่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 10
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัด
งานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวกมาลา ตามความจําเป็นในการร่วม
กิจกรรม แสดงความยินดีกับ อปท.อื่น หรือหน่วย
งานราชการ เปิดอาคารสํานักงานหรือเนื่องในวันสําคัญทางรัฐพิธี
เช่น งานวันสถาปนาวันปิยมหาราช ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0407/ว 1284
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
  1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ
  2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับให้ผู้มีเกียรติ
ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศ
ไทยคนละไม่เกิน 300 บาท
  3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ
 อนุสาวรีย์ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
  4. ค่าพวงมาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 9
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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โครงการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี ของเทศบาล
ตําบลจระเข้หินโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิม์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 12
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

โครงการสํารวจพื้นที่สาธารณะและที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในเขต
เทศบาลฯ

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินกับสํานักงานที่ดินอําเภอ
ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินสาธารณะกับที่ดินของ
ประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 13
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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โครงการให้บริการภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในกาติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 8
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษี ค่าธรรมเนียม และ
ใบอนุญาตต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ชําระภาษีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 14
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ  เช่น ค่าซ่อมรถน้ํา , ค่าซ่อมรถยนต์ ,ค่าซ่อมรถขยะ ค่าซ่อม
รถกระเช้า,ค่าซ่อมแซมโรงสี,ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์,ค่าซ่อมเครื่อง
ปริ๊นเตอร์,ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์, ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งค่าบํารุงทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนงานบริหางานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
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น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
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  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา
โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง 
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหางานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
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การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน
ล็อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรค น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพาน ใบพัดหม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหางานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
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งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน  
จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษฯลฯ       
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:57 หน้า : 61/232



หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานได้ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์
ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอ
เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยายภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
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ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable DisK,Compact Disc, Digi
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tal Video
/disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Caddette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป  ( MeMory Chip)  เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์
( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปริ้นเตอร์สวิ
ชซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ดังนี้
 - ได้แก่ มิเตอร์นําั-ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส
หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส น้ํามันเตา ยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป และอื่น ๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 50,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
 - โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) หน่ายประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบรหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900.-บาท 
 - โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
หน้าต่อนาที (ppm) 
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
4) มีช่องเชื่อมต่อ (INterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร่สาย Wi-
fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท 
 - โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
  หรือ 1,200 x 600 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร่สาย Wi-fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,328,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,770,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,770,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 442,320 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจําปี จํานวน 1 อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) หัวหน้าฝายป้องกันและรักษาความสงบ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) หัวหน้าฝายป้องกันและรักษาความสงบ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที7่)ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 298,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างลูกจ้างประจําทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 940,320 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 1
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  4  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
(1) พนักงานขับรถตรวจการณ์  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป            จํานวน  4  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานและพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
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ลงวันที่ 19 กันยายน2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลจระเข้หิน ได้แก่ 
    1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่ได้รับ
คําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
    2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นแห่งนั้น 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสาร  คู่มือสําหรับ
ประชาชน  ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง บุคคล
ภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ  เช่น ค่าซ่อมรถน้ํา , ค่าซ่อมรถยนต์ ,ค่าซ่อมรถขยะ ค่าซ่อม
รถกระเช้า,ค่าซ่อมแซมโรงสี,ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์, ค่าซ่อมเครื่อง
ปริ้นเตอร์,ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์, ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งค่าบํารุงทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
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เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 
ลูกถ้วยสายอากาส รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยล์ คอมเดนเซอร์ 
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ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
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ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัซ์ กระจกโค้งมน
ล็อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึก ชุดปฏิบัติการของ
พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่
เครื่องแบบ เสื้อ  เสื้อคลุม เสื้อชูชีพ เสื้อสะท้อนแสง กางเกง
ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก
ผ้าผูกคอ หน้ากากกรองควันพิษ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียว
กัน
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
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ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable DisK,Compact Disc, Dig
ital Video/disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Caddette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  เช่น Ram  คัทซีทฟิดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปริ้นเตอร์สวิส
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:57 หน้า : 89/232



Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ดังนี้
 - ได้แก่ น้ํายาเคมี ถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้ํา สายสูบน้ํา 
สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยกทางส่งน้ํา 
น้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดต่างๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ดังนี้
 - ได้แก่  มิเตอร์น้ํา - ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส  หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท 
 - โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
  หรือ 1,200 x 600 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร่สาย Wi-fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 174,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 174,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 174,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน 
กระจกนูนจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางแยก ทางร่วมในเขต
เทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย
ป้ายจราจร ป้ายเตือน กระจกนูนจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณทางแยก ทางร่วมในเขตเทศบาล
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 102 ลําดับที่  1  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ
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โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญต่างๆเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนและเฝ้าระวังอัคคีภัย
ในฤดูแล้ง

จํานวน 74,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ เช่น
เทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ หรือวันอื่นๆ ที่มีการจัด
กิจกรรมหรืองานเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนและเฝ้าระวัง
อัคคีภัยในฤดูแล้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 102 ลําดับที่  7
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:57 หน้า : 96/232



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ัายในการติดต่อสื่อ
สาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  103  ลําดับที่ 12
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณภัย หรือภัยต่างๆ ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบภัยด้านสาธารณภัย
เช่น อุทกภัย วาตภัยภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยหรือภัยต่างๆ
รวมทั้งโรคระบาด ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าและประชาชนได้รับผลกระทบเกิดความเดือดร้อน
จากภัยที่เกิดขึ้น 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
น้ําท่วมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่องการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  103 ลําดับที่  9
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝาย
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พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึก
อบรม ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ัายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  103  ลําดับที่ 15
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อม
ภัย

จํานวน 45,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมภัยและรณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
ที่ทางราชการสั่งการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ัายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 104 ลําดับที่  22  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลจระเข้หิน

จํานวน 100,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลจระเข้หิน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตําบล
จระเข้หิน ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ัายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0024/ว2376
ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 8  ลําดับที่ 1
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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โครงการฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและกู้ภัย ให้กับประชาชนและ
บุคลากรของเทศบาลตําบลจระเข้หิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ัายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  103  ลําดับที่ 16
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:57 หน้า : 103/232



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,896,690 บาท

งบบุคลากร รวม 2,354,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,354,730 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,810,050 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อน
ระดับของพนักงานเทศบาลทุกตําแหน่งสามารถถัวจ่ายได้ตาม
คําสั่งเงินเดือนที่รับจริง จํานวน 4 อัตรา  และเงินเดือน ข้า
ราชการครูจํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา     จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3)  นักวิชาการศึกษา                จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4)  เจ้าพนักงานธุรการ              จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5)  ครู                                 จํานวน  3   ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก/ครู ที่ได้รับเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลว 4 ก.ค.61เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 406,680 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 2 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
(1)  ผู้ดูแลเด็ก            จํานวน  2  ตําแหน่ง
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับ
พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1) ครูผู้ดูแลเด็ก         จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 2,496,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 1,246,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชน
ดําเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชา
สัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสารคู่มือสําหรับ
ประชาชน ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง บุคคลภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
ในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ
ระหว่างเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง
ค่าเวที ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 116 ลําดับที่  15 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการแห่งวัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด 
กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง และได้ทํากิจกรรม
ร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าเครื่องเสียงค่าเวที ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ค่าของรางวัล 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 114 ลําดับที่  1 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและภาย
นอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 300,600 บาท

 - เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและ
ภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ประกอบด้วย
(1) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
อาคารสถานที่
(2) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล
ทั่วไปและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจระเข้หิน
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  131  ลําดับที่  21
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โครงการศึกษาเรียนรู้การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริฯ และพระ
บรมวงศศานุวงศ์  
(กิจกรรมการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ)

จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรู้
การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริฯ และพระบรมวงศศานุวงศ์
ในกิจกรรมการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดโครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ ดิน ปุ๋ย จอบ เสียม ค่าป้าย
โครงการ ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการ
จัดกิจกรรมโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 108 ลําดับที่  6 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียน จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกับ อปท.อื่น หรือหน่วยงานอื่น 
รวมถึงการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 112 ลําดับที่  17 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการพัฒนาครู/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
จํานวน  2  แห่ง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน 
, ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 254,700 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
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สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลจระเข้หิน จํานวน  2 แห่ง
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน6ท้องถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  114  ลําดับที่  36
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯคณะผู้บริหาร

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายนอก
กองการศึกษาเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 112 ลําดับ 18
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่และชุมชนบ้าน
จระเข้หิน

จํานวน 441,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน 
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลจระเข้หิน จํานวน 2 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน 
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 110 ลําดับที่  3
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 
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ค่าวัสดุ รวม 1,230,560 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
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ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้ายชาม ช้อนส้อม กระจกเงา
โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
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อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง 
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,130,560 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
จํานวน 2 แห่ง
2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
(สพฐ.) อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ชั้น อนุบาล ,
ป.1-ป.6  
   - โรงเรียนบ้านไผ่  
   - โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน  
   - ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้าที่  110  ลําดับที่  4  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน  
จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิมดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable DisK,Compact Disc, Digi
tal Video
/disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Caddette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
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การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป  (MeMory Chip)  เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปริ้นเตอร์สวิ
ชซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 45,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กสองบานเลื่อนทึบ จํานวน 11,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อนทึบ 
จํานวน  2 หลังๆ ละ 5,500.-บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,100 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,100.-บาท
 - โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โต๊ะไม้
2) แผ่นโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
3) มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก
4) มีถาดวางคีย์บอร์ดไม้
5) มีช่องวาง Case แนวตั้งและที่วางเท้า
6) มีขนาดไม่น้อยกว่า  60 ซ.ม. x 120 ซ.ม. x 75 ซ.ม.
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
 - โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนา

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 127/232



ยน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท 
 - โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
  หรือ 1,200 x 600 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร่สาย Wi-fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
จระเข้หิน  (โรงเรียนบ้านไผ่ และโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน)

จํานวน 2,000,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลจระเข้หิน จํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านไผ่
2) โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ นํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้าที่ 110 ลําดับที่  3  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 132/232



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,801,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,445,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,445,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,140,240 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจําปี จํานวน 4 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข         จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นักวิชาการสุขาภิบาล                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) พยาบาลเทคนิค                        จํานวน  1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข         จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 245,520 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 1 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 135/232



งบดําเนินงาน รวม 1,394,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลสามัญ
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 1,140,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท.
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท.
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสาร
คู่มือสําหรับประชาชน ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการ
งานเทศบาลค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 670,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ที่มาปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ของนายกเทศมนตรี
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 125 ลําดับที่  4
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 139/232



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง บุคคลภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ เข่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารสุข
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการ To Be Number One จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
To Be Number One  มุ้งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแส การแสดงพลัง
อย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกัน
การกลับมาเสพซ้ําตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม 
TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต
เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ และการจัดกิจกรรม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 116  ลําดับที่  18
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล เพื่อการควบคุมจํานวน
ประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับ
การประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
2) หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1020 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือด่วนที่สุัด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที1่9 
มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 126 ลําดับที่ 9
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์
วันสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย 
ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ําดื่ม
น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการและ    
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 139  ลําดับที่  6
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วถึงโดย
ให้ผู้เจ็บปวยฉุกเฉินได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน ทันท่วงที
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 125 ลําดับที่  2
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
หรือการกําจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โดยการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ประชาชน 
การดําเนินการกําจัดลูกน้ํายุงลายด้วยสารเคมี การพ่นหมอกควัน
ในโรงเรียน วัด และในชุมชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์ ค่าน้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 126 ลําดับที่  10
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็น
พฤติกรรมเสี่ยง การเฝ้าระวังตนเองและครอบครัว 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 หน้าที่ 126  ลําดับที่  8
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 147/232



โครงการศึกษาเรียนรู้การดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาเรียนรู้
การดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและบรมวงศ์ศานุวงศ์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
ค่าน้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่  6
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในชุมชนและโรงเรียน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในชุมชนและโรงเรียนโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายรณรงค์ ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว0263
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่
ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 137 ลําดับที่  7
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 2902 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2560
2) หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1020 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 127 ลําดับที่  22
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ  เช่น ค่าซ่อมรถน้ํา , ค่าซ่อมรถยนต์ ,ค่าซ่อมรถขยะ ค่าซ่อม
รถกระเช้า,ค่าซ่อมแซมโรงสี,ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์, ค่าซ่อมเครื่อง
ปริ้นเตอร์,ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์, ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
รวมทั้งค่าบํารุงทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 3523 ลง
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วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
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น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ทรายอะเบท 
วัคซีน สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจนน้ํายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง 
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
สําคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณ
สุขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรค
ที่มียุงเป็นพาหะนําโรค
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ขอเน้นย้ําแนวทางการดําเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็น
พาหะนําโรค 
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8) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที3่1 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
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ข้อมูล (
Diskette,FloppyDisk,Removable DisK,Compact Disc, Digit
al Video/disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Caddette Tape,Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป  ( MeMory Chip)  เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปริ้นเตอร์สวิ
ชซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
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(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 821,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 821,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
 - โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง  
 - โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ5ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายการเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 800,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โดยเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
 (อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข) 
เพิ่อจ่ายเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน / หมู่บ้าน 
ดําเนินงานด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดําริ 
จํานวน 7 ชุมชน ๆ 20,000.-บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบลในการให้บริการสาธารณะลงวันที2่3 พฤศจิกายน2552
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม   
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 143 ลําดับที่  5
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 800,660 บาท

งบบุคลากร รวม 747,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 747,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 1 อัตรา โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 353,520 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 2 อัตรา  
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ   ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน             จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,580 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง บุคคลภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเป็น
ต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชนและผู้
ด้อยโอกาสการทําปอเปียะทอด

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
การทําปอเปียะทอด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ และการจัดกิจกรรม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 123  ลําดับที่  17
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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โครงการส่งเสริมอาชีพการทําน้ํายาเอนกประสงค์สําหรับผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
การทําน้ํายาเอนกประสงค์สําหรับผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 123  ลําดับที่  18
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
(กิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัว)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การดําเนิน
กิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 121  ลําดับที่  6
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,203,460 บาท

งบบุคลากร รวม 718,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 718,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,480 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 3
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
(1) คนงานประจํารถขยะ           จํานวน  2  ตําแหน่ง
(2) คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป              จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,780 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2  อัตรา ดังนี้ 
(1) คนงานประจํารถขยะ           จํานวน  2  ตําแหน่ง
(1) คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป               จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 1,385,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 855,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสาร  คู่มือสําหรับ
ประชาชน ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง บุคคลภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรือ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไป
ติดต่อราชการ เข่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและภาย
นอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 655,200 บาท

- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงาน
และภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ประกอบด้วย
(1) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
ถนนและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  131  ลําดับที่  21
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อดําเนินการจัดทําศูนย์เรียนรู้
แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ประจําเทศบาล
ตําบลจระเข้หิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ อุปกรณ์
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าน้ําดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ  เช่น ค่าซ่อมรถน้ํา , ค่าซ่อมรถยนต์ ,ค่าซ่อมรถขยะ ค่าซ่อม
รถกระเช้า,ค่าซ่อมแซมโรงสี,ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์, ค่าซ่อมเครื่อง
ปริ้นเตอร์,ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์, ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ค่าบํารุงทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัชซ์ กระจกโค้งมน
ล็อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชย
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 430,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ชุดปฏิบัติการของพนักงานที่
ปฏิบัติงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ  
เสื้อคลุม เสื้อชูชีพ เสื้อสะท้อนแสง กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวกผ้าผูกคอ หน้ากากกรอง
ควันพิษ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 249,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 238,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 218,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและภาย
นอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงาน
และภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ประกอบด้วย
(1) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานดูแลรักษาทําความสะอาด
สวนสาธารณะ
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  131  ลําดับที่  21
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 184/232



ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน  
จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 11,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000.-บาท
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนต์แบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
6) ใบมีตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ทีััั มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 796,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 796,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 796,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดวัชพืชในคลองจระเข้หิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดวัชพืชใน
คลองจระเข้หิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
เพื่อการบริหารจัดการน้ํา เป็นการตอบสนอง ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดทาง
ระบายน้ํา ในการป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วม เพื่อเป็นกิจกรรม
ที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน อาสาสมัครต่างๆ ในการ
ดูแล สภาพแวดล้อมและสร้างความรัก ความสามัคคีควบคู่กันไป
ด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่มน้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 138  ลําดับที่ 2
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
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โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและภาย
นอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 786,000 บาท

- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงาน
และภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ประกอบด้วย
(1) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย
(2) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ
(3) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูล
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  131  ลําดับที่  21
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นครบุรีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นครบุรีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน อปท. และหน่วยงานราชการ
ในเขตอําเภอ เพื่อการประสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 116  ลําดับที่  17
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติดฯ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต้านภัยยาเสพติดในเขตเทศบาล หรือการจัดส่งทีม
นักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่จัดการ
แข่งขันกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 116  ลําดับที่  19
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจําเทศบาลตําบล
จระเข้หิน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีองค์ประจําเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 115  ลําดับที่  5
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจําอําเภอครบุรี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีองค์ประจําอําเภอครบุรี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ได้แก่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 141  ลําดับที่  2
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ซึ่งเป็นงาน
ประเพณีของชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมาช้านาน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 115  ลําดับที่  11
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็น
งานประเพณีของชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมาช้า
นาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 115  ลําดับที่  10
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,160,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,108,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,108,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 783,540 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจําปี จํานวน 3 อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นายช่างโยธา                          จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินประจําตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้อํานวนการกองช่าง                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 779,880 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจําทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่มค่าจ้างประจําปี 
ของลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 447,840 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทุกตําแหน่งสามารถ
ถัวจ่ายกันได้ตามเงินค่าตอบแทนที่รับจริง จํานวน 3 อัตรา 
โดยจ่ายให้กับลูกจ้างตามภารกิจ   ดังนี้
(1) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยนายช่างโยธา       จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฎิบัติงานเร่งด่วนหรือจําเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ ตามที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลสามัญที่
มีสิทธิเบิกจ่ายได้
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สามัญและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท. ค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท. เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่าจัดทําวารสาร  คู่มีอสําหรับ
ประชาชน  ปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และอื่นๆฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที1่6 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง บุคคล
ภายนอก หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรือให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ เข่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงานและภาย
นอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสํานักงาน
และภายนอกสํานักงานเทศบาลตําบลจระเข้หิน ประกอบด้วย
(1) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
(2) จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  131  ลําดับที่  21
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ  เช่น ค่าซ่อมรถน้ํา , ค่าซ่อมรถยนต์ ,ค่าซ่อมรถขยะ ค่าซ่อม
รถกระเช้า,ค่าซ่อมแซมโรงสี,ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์, ค่าซ่อมเครื่อง
ปริ๊นเตอร์,ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์, ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
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ค่าบํารุงทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 205/232



ค่าวัสดุ รวม 398,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊น เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 206/232



ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโคโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
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ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาส รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอมเดนเซอร์ 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
  - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
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การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ดังนี้
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
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ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.-บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งจของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable DisK,Compact Disc, Digi
tal Video
/disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Caddette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
 - ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
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แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป  ( MeMory Chip)  เช่น Ram  คัตซีทฟิดเดอร์
( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) ปรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card,
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุอื่น จํานวน 88,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ดังนี้
 - ได้แก่ มิเตอร์นําั-ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส
หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส น้ํามันเตา ยางมะตอย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป และอื่น ๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ท 0808.2/ ว 0766 
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน รวม 82,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กสองบานเปิดทึบ จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเปิดทึบ 
จํานวน  1 หลังๆ ละ 5,500.-บาท
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ตู้เหล็กสองบานเลื่อนทึบ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อนทึบ 
จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500.-บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ตู้เหล็กสองบานเลื่อนใส จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อนใส 
จํานวน  2 หลังๆ ละ 5,500.-บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้กดน้ําเย็นชนิดหนึ่งก๊อก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ําเย็นชนิดหนึ่งก๊อก 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000.-บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ตู้ทําน้ําเย็น ขนาด 1 ก๊อก
2) บรรจุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายการเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 500,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์นุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขต
ชุมชนจระเข้หิน

จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างซุ้มประตู้เทศบาล/
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศ์นุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขตชุมชมจระเข้หิน  
โดยก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางเข้า
หมู่บ้านจระเข้หิน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  12 เมตร  ระยะ
ความสูงจากฐานถึงปลายยอดไม่น้อยกว่า 10.50 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเข้หิน)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 119  ลําดับที่  19
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการรักปา รักน้ํา รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักปา รักน้ํา รักษา
แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและ
ปา เพิ่มพื้นที่ปาในพื้นที่ตําบลจระเข้หินและฟื้นฟูสภาพปาเสื่อม
โทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์  เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนรวมในการบํารุง ดูแล รักษาและอนุรักษ์ปาไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์  เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชุมชน 
พื้นที่สีเขียวสร้างความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนตําบลจระเข้หินได้
ประโยชน์ จากการปลูกต้นไม้อย่างแท้จริง สามารถกินผล กิน
ใบ และนําไม้มาใช้ประโยชน์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการ
เกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 11
ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นปาชุมชนแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย
เทศบาลตําบลจระเข้หิน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้น
ปาชุมชนแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทยเทศบาลตําบลจระเข้หิน 
เพื่อสนองพระราชดําริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อดําเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และ
สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอก
จากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนาธรรมภูมิปัญหา
รวมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาตําบลจระเข้หิน เป็นการคุ้ม
ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบ
คุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ์ ค่าสําเนาเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกาคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 4
ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
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โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สร้างจิตสํานึกให้มีความผูกพัน หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ําที่
อยู่บริเวณชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์ ค่าสําเนาเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2
ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,253,010 บาท

งบกลาง รวม 20,253,010 บาท
งบกลาง รวม 20,253,010 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,834,300 บาท

 - เพื่อจ่ายค่าชําระหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกู้เลข
ที่ 1626/69/2559
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 7
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 223/232



ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 421,700 บาท

 - เพื่อจ่ายค่าชําระดอกเบี้ยหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 1626/69/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 8
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้อง
จ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก รายการ
เงินเดือนเงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 2
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ที่เทศบาลจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2  เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง
มาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวนจากค่าจ้างตามงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(5,770,560 x 0.2%) = 11,541.12  ตั้งจ่าย 12,000.-บาท
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว  24  ธันวาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 135 ลําดับที่ 10
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 29/8/2563  18:30:58 หน้า : 225/232



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,991,600 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)
พ.ศ.2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 4
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,532,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุ
และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 5
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 6
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 694,600 บาท

 - เพื่อสํารองจ่ายในการเผชิญเหตุตลอดปี เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  
หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ําปาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน เป็นต้น และในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย หรือ     
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561   
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 134  ลําดับที่ 3
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท
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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจรกระบองไฟจราจร 
กรวยจราจร แผงกันจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร
ยางชลอความเร็วรถ เป็นต้น
 -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2539 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 48,480 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับ
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมา
ของงบทั่วไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ยกเว้นเงินกู้ 
เงินจ่ายขาดสะสม เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เทศบาลมีงบประมาณรายรับทั่วไป ประจําปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
(29,027,170.35x0.00167=48,475.27) ตั้งจ่ายไว้ 48,480.-บาท
 - ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 135 ลําดับที่ 12
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 139,460 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลจระเข้หิน สมทบในอัตราร้อยละ 50
(6,198x45x50%) = 139,455  ตั้งไว้ 139,460.-บาท
 - เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 135 ลําดับที่ 11
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 563,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณรายจ่ายในอัตราร้อยละ 2
 ของประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ
เงินอุดหนุนและเงินจ่ายขาดเงินสะสม
(28,150,000 x 2%) = 563,000
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 1
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 585,070 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ
รับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือน
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 135 ลําดับที่  9
ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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