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พ้ืนที่ 172.83 ตารางกโิลเมตร

ประชากร

ท ัง้หมด

14,626 คน

ชาย 7,334 คน

หญงิ 7,292 คน

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 กรกฏาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

เขต/อ าเภอ ควนกาหลง    จงัหวดัสตูล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล -

  เขต/อ าเภอ ควนกาหลง  จงัหวดัสตูล  91130
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อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตูล

ส่วนที ่1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
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จ านวน 704,806.71

จ านวน 2,354,117.50

จ านวน 608,712.12

จ านวน 181,875.00

จ านวน 198,315.50

จ านวน 0.00

จ านวน 23,091,624.68

จ านวน 48,120,593.00

จ านวน 14,031,251.00

จ านวน 15,087,836.00

จ านวน 9,140,285.77

จ านวน 103,800.00

จ านวน 0.00

จ านวน 5,844,234.69

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีตอ่สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลงอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบล

ควนกาหลงจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ

ด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่31  กรกฏาคม  พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะ

การเงนิ ดงัน้ี

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 107,941,501.19 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 45,254,598.95 บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 26,095,229.29 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน 14 โครงการ รวม 4,023,400.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วนัที ่31 กรกฏาคม  พ.ศ.2561

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 75,260,044.51 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 6,326,000.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 44,207,407.46 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง บาท

งบบคุลากร บาท

งบด าเนนิงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจา่ยอืน่ บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 6,326,000.00 บาท
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รายรบัจรงิ ปี  2560

809,493.23

325,688.84

838,471.81

233,000.00

181,008.50

2,387,662.38

26,239,188.01

26,239,188.01

47,663,259.00

47,663,259.00

76,290,109.39

                        ค าแถลงงบประมาณ

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป
51,250,000.00 53,100,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

51,250,000.00 53,100,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

25,145,000.00 27,745,300.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร
25,145,000.00 27,745,300.00

รวม
78,500,000.00 83,100,000.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง
2,105,000.00 2,254,700.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์

200,000.00 200,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
92,300.00 47,500.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ

ใบอนุญาต

267,200.00 311,700.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ
805,500.00 875,500.00

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
740,000.00 820,000.00

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                         องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

                                               อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู
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รายจ่ายจรงิปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 15,128,804.00 17,648,420.00 22,752,093.00

งบบคุลากร 16,115,395.00 20,824,680.00 22,261,200.00

งบด าเนนิงาน 12,210,905.01 18,165,900.00 21,440,900.00

งบลงทุน 13,263,900.00 16,311,000.00 10,557,507.00

งบรายจา่ยอืน่ 20,000.00 0.00 30,000.00

งบเงนิอดุหนุน 5,598,893.60 5,550,000.00 6,058,300.00

62,337,897.61 78,500,000.00 83,100,000.00

62,337,897.61 78,500,000.00 83,100,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
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องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตูล

                             เรื่อง

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                             ของ
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ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป                               21,067,307

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                                 1,068,500

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม   

แผนงานการศกึษา                               21,939,100

                                4,352,900

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้                              83,100,000

แผนงานการพาณิชย์ 405,200

ด้านการด าเนินงานอืน่   

แผนงานงบกลาง                               22,752,093

แผนงานการเกษตร 90,000

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานเคหะและชุมชน 9,144,200

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,440,700

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 840,000

ด้านการเศรษฐกจิ   
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                             6,276,700 2,673,900 8,950,600

                               2,873,500 0 2,873,500

                               3,403,200 2,673,900 6,077,100

                             4,722,000 1,528,000 6330000

                                  578,000 604,000 1,182,000

                               2,968,000 770,000 3818000

                                  710,000 114,000 824,000

                                  466,000 40,000 506,000

                             5,230,707 526,000                              5,756,707

                                  359,900 526,000 885,900

                               4,871,707 0                                4,871,707

งบรายจ่ายอืน่                                   30,000 0                                   30,000

    รายจา่ยอืน่                                     30,000                                     30,000

                           16,259,407 4,727,900                            21,067,307

726,100

726,100

                                342,400

10,000

                                  252,400

80,000

                             1,068,500                          รวม                              1,068,500

    คา่ตอบแทน  10,000

    คา่ใช้สอย                                   252,400

    คา่วสัดุ  80,000

งบบุคลากร  726,100

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  726,100

งบด าเนินงาน                                 342,400

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคีภยั
รวมงบ

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

                        รวม 80,000

    คา่วสัดุ 0

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

0

งบด าเนินงาน 80,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 80,000

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน งานบรหิารท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ งานบรหิารงานคลงั รวม
งบ
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2,050,000 7,744,000

2,050,000 7,744,000

1,101,000 8,313,800

516,000 616,000

390,000 4,373,100

195,000 3,269,700

0 55,000

0 43,000

0 43,000

0 5,838,300

0 5,838,300

3,151,000 21,939,100

1,705,000 0 1,705,000

1,705,000 0 1,705,000

1,195,000 270,000 2,285,000

205,000 0 205,000

910,000 0 1,730,000

80,000 270,000 350,000

142,900 0 142,900

142,900 0 142,900

0 220,000 220,000

0 220,000 220,000

3,042,900 490,000 4,352,900                           รวม 820,000

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

    คา่ใช้สอย 820,000

    คา่วสัดุ 0

งบลงทุน 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 820,000

    คา่ตอบแทน 0

งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน่
รวมงบ

งบบุคลากร 0

                           รวม 18,788,100

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

    คา่ครุภณัฑ์ 43,000

งบเงนิอุดหนุน 5,838,300

    เงนิอดุหนุน 5,838,300

    คา่วสัดุ 3,074,700

    คา่สาธารณูปโภค 55,000

งบลงทุน 43,000

งบด าเนินงาน 7,212,800

    คา่ตอบแทน 100,000

    คา่ใช้สอย 3,983,100

รวม
งบ

งบบุคลากร 5,694,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,694,000

แผนงานการศกึษา

งาน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา
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2,540,800 0 2,540,800

2,540,800 0 2,540,800

2,003,700 490,000 2,493,700

248,700 0 248,700

760,000 460,000 1,220,000

995,000 30,000 1,025,000

0 0 4,109,700

0 0 4,109,700

4,544,500 490,000 9,144,200

594,700

594,700

746,000

51,000

695,000

100,000

100,000

1,440,700                           รวม 1,440,700

    คา่ใช้สอย 695,000

งบลงทุน 100,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 100,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 594,700

งบด าเนินงาน 746,000

    คา่ตอบแทน 51,000

งาน
งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

งบบุคลากร 594,700

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 4,109,700

                          รวม 4,109,700

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

    คา่ใช้สอย 0

    คา่วสัดุ 0

งบลงทุน 4,109,700

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 0

    คา่ตอบแทน 0

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูล
รวมงบ

งบบุคลากร 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
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310,000 230,000 840,000

310,000 210,000 820,000

0 20,000 20,000

310,000 230,000 840,000

90,000

90,000

90,000

405,200

405,200

405,200

                           22,752,093

                             22,752,093

                           22,752,093

งบกลาง                            22,752,093

    งบกลาง                              22,752,093

                               รวม                            22,752,093

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบลงทุน 405,200

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 405,200

                              รวม 405,200

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานตลาดสด รวมงบ

งบด าเนินงาน 90,000

    คา่ใช้สอย 90,000

                              รวม 90,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ รวมงบ

    คา่ใช้สอย 300,000

    คา่วสัดุ 0

                              รวม 300,000

งานวชิาการวางแผนและ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
รวมงบ

งบด าเนินงาน 300,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่
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ปี 2559 ปี 2560

469,581.00 529,009.50 10.42

58,050.26 61,077.00 16.67

138,045.00 168,434.00 25.00

101,650.59 50,972.73 -12.50

767,326.85 809,493.23

2,580.20 2,425.00 -25.00

740.00 600.00 -14.29

0.00 0.00 100.00

106,210.00 116,390.00 3.77

1,000.00 0.00 100.00

2,240.00 1,620.00 0.00

23,060.00 4,300.00 -68.00

29,500.00 63,500.00 100.00

207,249.00 126,753.84 0.00

14,500.00 7,100.00 0.00

วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2561  09:55:09

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562

อ าเภอ ควนกาหลง  จงัหวดัสตูล

 

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 480,000.00 % 530,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย 0.00 120,000.00 % 150,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 0.00 60,000.00 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 740,000.00 820,000.00

     อากรรงันกอีแอน่ 0.00 80,000.00 % 70,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 4,000.00 % 3,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 % 2,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 700.00 % 600.00

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร
0.00 0.00 % 8,000.00

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 0.00 106,000.00 % 110,000.00

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 5,000.00 % 1,600.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 2,000.00 % 2,000.00

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 100,000.00 % 100,000.00

     คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 30,000.00 % 60,000.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สุขภาพ
0.00 15,000.00 % 15,000.00
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ปี 2559 ปี 2560

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562

0.00 1,000.00 500.00

0.00 0.00 0.00

2,500.00 2,000.00 0.00

389,579.20 325,688.84

257,899.00 305,449.00 5.63

489,075.78 533,022.81 11.11

746,974.78 838,471.81

234,830.00 233,000.00 0.00

234,830.00 233,000.00

0.00 1,732.00 0.00

23,500.00 21,000.00 -50.00

123,202.00 158,276.50 -48.13

146,702.00 181,008.50

470,515.43 345,479.13 0.00

9,032,700.26 9,787,358.10 3.30

5,700,227.87 5,547,939.43 -3.45

44,071.63 49,838.76 12.50

2,951,700.53 3,005,131.80 -100.00

6,349,132.17 7,242,014.06 84.62

0.00 20,300.00 100.00

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร

ในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึ่งมพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร
0.00 1,000.00 % 6,000.00

     คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน 0.00 2,500.00 % 2,500.00

     คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 0.00 267,200.00 311,700.00

     ดอกเบี้ย 0.00 450,000.00 % 500,000.00

     คา่เชา่หรือบรกิารสถานที่ 0.00 355,500.00 % 375,500.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 0.00 805,500.00 875,500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 200,000.00 200,000.00

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 200,000.00 % 200,000.00

     เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 0.00 0.00 % 0.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 72,300.00 % 37,500.00

     คา่ขายแบบแปลน 0.00 20,000.00 % 10,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 92,300.00 47,500.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 9,100,000.00 % 9,400,000.00

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00 400,000.00 % 400,000.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 40,000.00 % 45,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 0.00 5,800,000.00 % 5,600,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 0.00 6,500,000.00 % 12,000,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 3,000,000.00 % 0.00

     คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ 0.00 0.00 % 20,300.00
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ปี 2559 ปี 2560

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562

148,198.32 111,068.08 -3.33

99,764.91 93,600.65 -5.00

21,576.00 31,818.00 -30.00

3,580.00 4,640.00 0.00

24,821,467.12 26,239,188.01

20,892,253.00 47,663,259.00 3.61

20,892,253.00 47,663,259.00

47,999,132.95 76,290,109.39

     คา่ภาคหลวงแร่ 0.00 150,000.00 % 145,000.00

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ
0.00 50,000.00 % 35,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 100,000.00 % 95,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 0.00 25,145,000.00 27,745,300.00

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใชน้ ้าบาดาล 0.00 5,000.00 % 5,000.00

     เงนิอุดหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ

ถา่ยโอนเลือกท า
0.00 51,250,000.00 % 53,100,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมทุกหมวด 0.00 78,500,000.00 83,100,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 0.00 51,250,000.00 53,100,000.00

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 15



 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 16

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 2,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา (ในปีงบประมาณทีผ่า่นมา รบัไวร้วมอยูใ่น

ประเภทรายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ)

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 110,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 600

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 311,700

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 3,000

ภาษีป้าย 150,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

อากรรงันกอีแอน่ 70,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

ภาษีบ ารุงท้องที่ 70,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 820,000

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 530,000

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 83,100,000   บาท  แยกเป็น

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู

วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2561  09:55:55

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ประมาณการไวเ้ทา่กบัในสญัญาเชา่ทรพัย์สนิ

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 875,500

คา่เช่าหรือบรกิารสถานที่ 375,500

คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 1,000

รายไดป้ระเภทคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต ซึง่

องค์กรปกครองทอ้งถิน่มอี านาจจดัเก็บตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด

คา่ใบอนุญาตให้ต ัง้ตลาดเอกชน 2,500

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เนื่องจาก

ส ารวจผูอ้ยูใ่นขา่ยเพิม่ขึน้

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มีพ้ืนทีเ่กนิ 200 

ตารางเมตร

6,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เนื่องจาก

ส ารวจผูอ้ยูใ่นขา่ยเพิม่ขึน้

คา่ปรบัการผดิสญัญา 100,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็น

อนัตรายตอ่สุขภาพ

15,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 60,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 2,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 1,600

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจ้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

8,000

รายไดป้ระเภทคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต ซึง่

องค์กรปกครองทอ้งถิน่มอี านาจจดัเก็บตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทคา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 95,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ต ัง้รบัไวเ้ทา่กบัรบัจรงิปีทีล่ว่งมาแลว้

คา่ภาคหลวงแร่ 145,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีสรรพสามติ 12,000,000

ต ัง้รบัไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนื่องจาก ไดร้บัจดัสรรภาษี

สรุารวมอยูด่ว้ยแลว้

คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ 20,300

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 45,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,400,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 5,600,000

หมวดภาษีจดัสรร 27,745,300

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น 400,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 27,500

รายไดอ้ืน่ ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายไดห้มวดใดหมวด

หนึ่ง หรือมคี าส ั่งก าหนดใหอ้ยูใ่นหมวดน้ี

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 47,500

คา่ขายแบบแปลน 20,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา

ดอกเบี้ย 500,000

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิในปีงบประมาณที่

ผา่นมา
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ต ัง้รบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า ดงั

รายการตอ่ไปน้ี

1.เงนิอดุหนุนท ั่วไปตามอ านาจหน้าที่

2.อาหารเสรมิ (นม)

3.อาหารกลางวนั

4.คา่จดัการเรียนการสอน

5.คา่ประกนัสงัคม

6.เงนิเดอืนขา้ราชการครู

7.คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

8.เงนิเพิม่คา่ครองชีพพนกังานจา้ง

9.เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรครู

10.เงนิคา่วทิยฐานะ

11.คา่ชุดนกัเรียน

12.คา่อปุกรณ์การเรียน

13.คา่กจิกรรมพฒันานกัเรียน

14.คา่หนงัสอืเรียน

15.เบีย้ยงัชีพคนพกิาร

16.ผูป่้วยเอดส์

17.เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

18.เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ

19.เงนิอดุหนุนส าหรบัส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอด

โรค คนปลอดยัจากพษิสนุขับา้ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอฟ้าจุฬา

ภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี

20.เงนิอดุหนุนส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากพษิสนุขับา้ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

21.เงนิชดเชยรายไดฯ้

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 53,100,000

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

53,100,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 5,000

ต ัง้รบัไวใ้กลเ้คยีงกบัรบัจรงิปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตาม

ประมวลกฎหมายทีด่นิ

35,000

 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 19



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  20

ปี 2559 ปี 2560

514,080.00 514,080.00 0.17 %

42,120.00 42,120.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0 %

86,400.00 86,400.00 0.09 %

1,972,800.00 1,972,800.00 3.35 %

2,657,520.00 2,657,520.00

1,761,253.00 1,862,237.00 25.21 %

85,660.00 84,000.00 0 %

121,800.00 126,000.00 33.33 %

250,440.00 252,480.00 17.3 %

48,000.00 46,620.00 -2.24 %

2,267,153.00 2,371,337.00

4,924,673.00 5,028,857.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,760,604.00 2,761,800.00 3,403,200

รวมงบบุคลากร 3,753,744.00 5,564,240.00 6,276,700

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 138,433.00 337,600.00 396,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 26,566.00 62,600.00 61,200

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 77,475.00 84,000.00 84,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 100,100.00 126,000.00 168,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 1,418,030.00 2,151,600.00 2,694,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,479,600.00 2,088,440.00 2,158,500

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,993,140.00 2,802,440.00 2,873,500

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 31,590.00 45,600.00 45,600

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล
64,800.00 90,720.00 90,800

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 385,560.00 532,080.00 533,000

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 31,590.00 45,600.00 45,600

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อ าเภอควนกาหลง    จงัหวดัสตลู

วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2561  09:55:55

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

154,000.00 220,000.00 20 %

38,580.00 0.00 0 %

84,000.00 84,000.00 27.27 %

47,050.00 53,796.00 0 %

600.00 0.00 0 %

324,230.00 357,796.00

298,291.50 305,676.05 -100 %

0.00 0.00 100 %

135,621.00 88,533.00 7.5 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

114,051.00 62,513.91 0 %

108,600.00 189,200.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 9,855.00 102.38 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 53.85 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการชดใชเ้งนิทุนเศรษฐกจิฃมุชน 0.00 70,000.00 0

โครงการตดิต ัง้ป้ายส านกังานองค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง 0.00 30,000.00 0

โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ตา้นการทุจรติคอรปัช ั่น 0.00 0.00 10,000

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ์

 บดนิทรเทพยวรางกูล
0.00 65,000.00 100,000

โครการบรกิารประชาชน 0.00 11,365.00 23,000

โครงการคดัเลือกบคุคลตน้แบบต าบลควนกาหลง 0.00 0.00 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 78,700.00 200,000.00 200,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 0.00 400,000.00 800,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่
259,155.00 0.00 0

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 150,000.00 150,000

คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรือสนิไหมทดแทน 0.00 30,000.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

5.3 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 105,324.71 0.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 450,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 310,268.00 200,000.00 215,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 276,703.90 607,231.00 0

เงนิชว่ยเหลือบตุร 0.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 148,540.00 492,000.00 578,000

คา่เชา่บา้น 76,400.00 132,000.00 168,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 70,040.00 90,000.00 90,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 250,000.00 300,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,100.00 20,000.00 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 60,600.00 0 %

9,354.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 211,430.04 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 14,245.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 93,605.00 0 %

272,100.00 233,035.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

176,861.55 135,562.73 -28.57 %

1,114,879.05 1,404,255.73

ค่าวสัดุ

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,040.00 350,000.00 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,056,408.61 2,457,399.00            2,968,000

โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 0.00 188,315.00 0

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้นวทางการสง่เสรมิการป้องกนัทุจรติใน

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคประชาชน
0.00 0.00 20,000

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมบคุลากรองค์การบรหิารสว่นต าบล

ควนกาหลง
0.00 0.00 10,000

โครงการอบรมและศกึษาดงูานพระราชด าร ิประจ าปงบประมาณ 

พ.ศ.2560
0.00 0.00 0

โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 0.00 0.00 20,000

โครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในพรบ.ขอ้มลูขา่วสารของทาง

ราชการ
0.00 0.00 0

โครงการพฒันาศกัยภาพและเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิานของคณะ

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาและบคุลากรของอบต.ควนกาหลง
0.00 0.00 320,000

โครงการรว่มแสดงส านึกในพระมหากรุณาธคิณุถวายอาลยั

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
0.00 0.00 0

โครงการบรกิารประชาชน 0.00 0.00 0

โครงการบรกิารประชาชน 12,262.00 0.00 0

โครงการเตรียมรบัเสด็จ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สมยามบรมราช

กุมารี
10,955.00 0.00 0

โครงการถวายสกัการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
0.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้มา่นมูลี่ส่ านกังาน 0.00 0.00 380,000

โครงการเตรียมการและสนบัสนุนและจดังานพระราชพธีิถวายพระ

เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิภมูพิลอดลุยเดช
0.00 155,488.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

89,689.00 69,993.00 0 %

0.00 9,841.55 0 %

0.00 0.00 0 %

13,200.00 5,542.00 0 %

45,600.00 26,000.00 0 %

140,835.78 156,405.38 19.05 %

2,450.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

55,394.00 75,607.00 -18.18 %

3,660.00 0.00 0 %

350,828.78 343,388.93

260,421.71 227,005.75 8.33 %

0.00 0.00 0 %

25,721.79 26,135.20 0 %

34,775.00 32,100.00 130.33 %

320,918.50 285,240.95

2,110,856.33 2,390,681.61

0.00 0.00 0 %

27,600.00 8,500.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

โครงการจดัซ้ือโพเดยีม  จ านวน 2 ตวั 0.00 25,000.00 0

ตูเ้อกสารเหล็ก 4 ลิน้ชกั  จ านวน 1 ตู้ 4,500.00 0.00 0

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  (โตะ๊หมูบ่ชูา) 0.00 0.00 8,500

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ) 0.00 0.00 189,400

(1) โตะ๊ประชุมกจิการสภา อบต.  22 ทีน่ ั่ง

(2) เกา้อี ้41 ตวั
166,700.00 0.00 0

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 0.00 0.00 81,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 1,584,701.97 4,017,499.00 4,752,000

งบลงทุน

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 26,750.00 52,100.00 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 199,539.06 378,100.00 466,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 0.00 50,000.00 50,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 18,830.44 36,000.00 36,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 153,958.62 240,000.00 260,000

วสัดอุืน่ 3,640.00 40,000.00 40,000

รวมค่าวสัดุ 180,214.30 690,000.00 710,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 990.00 10,000.00 10,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 27,666.00 110,000.00 90,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 93,212.30 210,000.00 250,000

วสัดกุารเกษตร 0.00 50,000.00 50,000

วสัดกุอ่สรา้ง 1,600.00 100,000.00 100,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 17,000.00 40,000.00 40,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0.00 20,000.00 20,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 0.00 20,000.00 20,000

วสัดสุ านกังาน 36,106.00 90,000.00 90,000
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 39,000.00 0 %

0.00 35,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

34,600.00 44,600.00 100 %

0.00 0.00 0 %

62,200.00 127,100.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 799,800.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

671,000.00 0.00 0 %

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงสวนสาธารณะสระน ้าบา้นซอย 10  พรอ้มปรบัปรุง

หอ้งน ้าสาธารณะหมูท่ี ่2
0.00 570,600.00 0

โครงการสมทบงบประมาณกอ่สรา้งทีท่ าการอบต.ควนกาหลง พรอ้ม

เสาธง
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งหอ้งเก็บพสัดุ 0.00 0.00 995,200

โครงการกอ่สรา้งอาคารละหมาด 0.00 0.00                945,500

โครงการกอ่สรา้งโรงซอ่มบ ารุงเครือ่งจกัรกล 0.00 0.00 523,500

โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตพรอ้มครูะบายน ้ารอบอาคารส านกังาน

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง (แหง่ใหม)่
0.00 2,111,000.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถทีท่ าการอบต.ควนกาหลง 0.00 0.00 850,000

คา่ตดิต ัง้ระบบประปาและอปุกรณ์ ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้แรกในอาคารหรือ

สถานทีร่าชการพรอ้มการกอ่สรา้งหรือภายหลงัการกอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งระบบกรองน ้าส านกังาน อบต ควนกาหลง 0.00 0.00 104,000

คา่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้แรกในอาคารหรือ

สถานทีร่าชการพรอ้มการกอ่สรา้งหรือภายหลงัการกอ่สรา้ง

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งรอบอาคารส านกังาน อบต.ควนกาหลง 0.00 0.00 308,507

รวมค่าครุภณัฑ์ 332,420.00 51,000.00 359,000

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน 0.00 0.00 80,100

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 161,220.00 0.00 0

โครงการจดัซ้ือเครือ่งท าน ้ารอ้น-น ้าเย็น แบบตอ่ทอ่ 0.00 26,000.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

คา่จดัซ้ือเครือ่งกรองน ้าดืม่ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

671,000.00 799,800.00

733,200.00 926,900.00

0.00 20,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

7,768,729.33 8,366,438.61

0.00 0.00 0 %

33,370.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 28,967.00 0 %

199,308.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการจดัประชุมประชาคม ระดบัหมูบ่า้นและการฝึกอบรมสมัมนา

เชงิปฏบิตักิารจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่  ระดบัต าบล
0.00 0.00 0

โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่า้น/ต าบลควนกาหลง 3,107.00 0.00 0

โครงการจดัเก็บขอ้มลูเพือ่พฒันาต าบลประจ าปี พ.ศ.2558 53,200.00 0.00 0

โครงการจดัท าประชุมประชาคมหมูบ่า้น/ต าบล เพือ่การจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
0.00 0.00 0

โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานเพือ่การพฒันาต าบล 0.00 80,000.00 80,000

โครงการจดัเก็บขอ้มลูเพือ่การพฒันาต าบล ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบด าเนินงาน

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0.00 0.00                 30,000

รวมงานบรหิารท ั่วไป 5,670,865.97 12,779,039.00          16,259,407

รายจา่ยอืน่ 0.00 0.00                  30,000

รวมรายจ่ายอืน่ 0.00 0.00                 30,000

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 3,146,300.00            4,871,707

รวมงบลงทุน 332,420.00 3,197,300.00            5,230,707

โครงการตอ่เตมิบรเิวณพ้ืนทีด่า้นหลงัอาคาร อบต.ควนกาหลงพรอ้ม

ครุภณัฑ์
0.00 0.00 995,000

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณรอบอาคารส านกังาน อบต. ควน

กาหลง
0.00 0.00 150,000

โครงการตดิต ัง้ระบบสือ่สารและสนเทศภายในส านกังานอบต. ควน

กาหลง
0.00 214,700.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV  ) ส านกังานอบต. ควน

กาหลง
0.00 250,000.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 229,152.00 0 %

19,467.00 0.00 0 %

252,145.00 258,119.00

252,145.00 258,119.00

252,145.00 258,119.00

1,304,771.00 1,395,398.00 28.58 %

4,440.00 4,440.00 842 %

42,000.00 42,000.00 0 %

368,530.00 381,600.00 -16.57 %

64,740.00 58,260.00 23.29 %

1,784,481.00 1,881,698.00

1,784,481.00 1,881,698.00

151,100.00 187,150.00 100 %

2,640.00 1,920.00 -20 %

36,000.00 36,500.00 0 %

7,300.00 9,400.00 66.67 %

197,040.00 234,970.00

465.60 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

13,490.00 39,266.00 0 %คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 6,260.00 60,000.00 60,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 15,000.00 10,000.00 0

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 5,000.00 30,000.00 50,000

รวมค่าตอบแทน 84,680.00 337,000.00 604,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 480.00 15,000.00 12,000

คา่เชา่บา้น 33,000.00 42,000.00 42,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 46,200.00 250,000.00 500,000

รวมงบบุคลากร 1,299,719.00 2,202,075.00 2,673,900

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 39,055.00 58,400.00 72,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,299,719.00 2,202,075.00 2,673,900

เงนิประจ าต าแหน่ง 38,500.00 42,000.00 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 193,901.00 405,600.00 338,400

เงนิเดอืนพนกังาน 1,024,193.00 1,691,075.00 2,174,400

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 4,070.00 5,000.00 47,100

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 56,307.00 80,000.00 80,000

งานบรหิารงานคลงั

รวมค่าใช้สอย 56,307.00 80,000.00 80,000

รวมงบด าเนินงาน 56,307.00 80,000.00 80,000

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัท าแผน

ชุมชน,แผนพฒันาสามปี,แผนพฒันาทอ้งถิน่และแผนการศกึษา,แผน

สขุภาพชุมชน

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

0.00 0.00 0

อบต.เพิม่สขุทุกทอ้งที่ 0.00 0.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

41,300.00 44,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

88,403.00 172,529.00 175 %

0.00 0.00 0 %

0.00 8,264.50 0 %

0.00 1,500.00 0 %

4,688.00 3,907.00 0 %

5,915.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 29,020.00 0 %

3,460.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

180.00 360.00 0 %

18,084.00 0.00 0 %

175,985.60 299,446.50

57,530.00 31,688.00 0 %

2,014.20 2,440.11 0 %

0.00 0.00 0 %

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,071.90 4,000.00 4,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

ค่าวสัดุ

วสัดสุ านกังาน 10,000.00 50,000.00 50,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 178,462.15 430,000.00 770,000

โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้น

การเงนิการคลงัขององค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง ประจ า

งบประมาณ พ.ศ.2558
6,041.15 0.00 0

โครงการออกหน่วยบรกิารเคลือ่นทีร่บัช าระภาษี 0.00 5,000.00 5,000

โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ บทบาทหน้าทีข่องตวัแทน

ชุมชนในการจดัซ้ือจดัจา้งของอบต.ควนกาหลง 19,444.00 0.00 0

โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้น

การเงนิการคลงั
0.00 30,000.00 20,000

โครงการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลควนกาหลง ประจ าปี 2560
0.00 0.00 0

โครงการศนูย์รวมขอ้มลูขา่วสารดา้นการเงนิ การคลงั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559
0.00 0.00 0

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการเงนิการคลงั ประจ าปี พ.ศ.2559 0.00 0.00 0

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีอบต.ควนกาหลง
9,027.00 0.00 0

โครงการบรหิารงานการเงนิการคลงัขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ควนกาหลง ประจ าปีงบประมาณ 2560
0.00 0.00 0

โครงการประชาสมัพนัธ์ในการจดัเก็บภาษี 0.00 5,000.00 5,000

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 106,190.00 0.00 0

โครงการบรหิารความเสีย่งจากการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิาร

สว่นต าบลควนกาหลง ประจ าปีงบประมาณ 2560
0.00 0.00 0

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 16,500.00 0.00 0

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 0.00 200,000.00 550,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 0.00 100,000.00 100,000
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

39,190.00 49,128.00 0 %

98,734.20 83,256.11

24,613.00 33,212.00 0 %

24,613.00 33,212.00

496,372.80 650,884.61

0.00 47,800.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 47,800.00

0.00 47,800.00

2,280,853.80 2,580,382.61

10,301,728.13 11,204,940.22รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 7,378,223.02 16,047,114.00 21,062,307

รวมงบลงทุน 0.00 65,000.00 526,000

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,651,050.05 3,188,075.00 4,727,900

โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน 0.00 65,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 65,000.00 526,000

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 65,000

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                              (ตาม

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ)
0.00 0.00 21,000

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน                             (ตามโครงการ

จดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ)
0.00 0.00 200,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 0.00 0.00 240,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,418.00 40,000.00 40,000

รวมงบด าเนินงาน 351,331.05 921,000.00 1,528,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารไปรษณีย์ 33,418.00 40,000.00 40,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 43,699.00 55,000.00 55,000

รวมค่าวสัดุ 54,770.90 114,000.00 114,000
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 8.54 %

0.00 0.00 -9.48 %

255,250.00 262,200.00 80.58 %

43,320.00 36,900.00 58.05 %

298,570.00 299,100.00

298,570.00 299,100.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -66.67 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

53,921.90 0.00 0 %

0.00 0.00 17.71 %

0.00 3,580.00 0 %

0.00 0.00 400 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 20 %

โครงการพฒันาศกัยภาพกจิการและเครือขา่ย อปพร.อบต.ควนกาหลง 0.00 50,000.00 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัเฝ้าระวงัภยัเด็กจมน ้า 0.00 10,000.00 12,000

โครงการทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนน ประจ าปี 2560 0.00 0.00 0

โครงการเฝ้าระวงัภยัในชุมชน รว่มรณรงค์การประหยดัน ้าใช ้พรอ้ม

ประสานใจตา้นภยัแลง้
0.00 20,000.00 100,000

โครงการชว่ยเหลือและบรรเทาผูป้ระสบภยัแลง้พรอ้มเฝ้าระวงัอคัคภียั

 ปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนน 0.00 9,345.00 11,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการชว่ยเหลือและบรรเทาผูป้ระสบปญัหาภยัแลง้พรอ้มเฝ้าระวงั

เหตอุคัคภียัประจ าปี 2558 22,055.00 0.00 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 20,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 15,000.00 5,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 5,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 5,000.00 0

รวมงบบุคลากร 179,805.00 472,100.00 726,100

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 25,765.00 34,800.00 55,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 179,805.00 472,100.00 726,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 21,100.00 19,100

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 154,040.00 278,000.00 502,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 0.00 138,200.00 150,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลากร

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 1,440.00 100 %

0.00 0.00 31.58 %

0.00 0.00 31.58 %

0.00 7,115.00 0 %

0.00 7,115.00 0 %

0.00 1,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 12,107.60 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 20.64 %

0.00 3,565.00 0 %

15,555.20 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

8,069.00 0.00 0 %

โครงการอบรมซอ้มแผนความปลอดภยัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

เครือ่ขา่ยอบต.ควนกาหลง 10,748.00 0.00 0

โครงการอ านวยความสะดวกและรณรงค์ลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง

เทศกาลปีใหม ่ปี  2559
0.00 0.00 0

โครงการเสรมิสรา้งเครือขา่ยเพือ่รณรงค์ สง่เสรมิ ความรู ้สูไ้ฟป่า 

ประจ าปี 2560
0.00 0.00 0

โครงการอบรมซอ้มแผนความปลอดภยัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละซกัซอ้มการปฏบิตักิารป้องกนัอบุตัเิหตใุน

ชุมชน
0.00 0.00 13,800

โครงการสรา้งเครือขา่ยเพือ่รณรงค์สง่เสรมิความรูสู้ไ้ฟป่า 0.00 9,615.00 11,600

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละซกัซอ้มการปฏบิตักิารป้องกนัอบุตัภิยัใน

ชุมชน
0.00 12,103.00 0

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละซกัซอ้มการปฏบิตักิารป้องกนัอบุตัภิยัใน

ชุมชน ประจ าปี 2560
0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง

เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2560
0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมและภารกจิการด าเนินงานของอปพร.

ประจ าปี 2560
0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง

เทศกาลปีใหม่
0.00 7,220.00 9,500

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง

เทศกาลปีใหม ่พ.ศ.2560
0.00 0.00 0

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 100% 0.00 0.00 5,000

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทางถนนชว่ง

เทศกาลสงกรานต์
0.00 7,220.00 9,500
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

8,069.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

85,615.10 36,422.60

0.00 0.00 -4.76 %

0.00 43,890.00 40 %

16,700.00 0.00 0 %

16,700.00 43,890.00

102,315.10 80,312.60

400,885.10 379,412.60

400,885.10 379,412.60

953,619.00 986,760.00 54.92 %

0.00 0.00 100 %

42,000.00 42,000.00 0 %

549,075.00 160,900.00 54.2 %

54,060.00 23,050.00 30.43 %

1,598,754.00 1,212,710.00

1,598,754.00 1,212,710.00รวมงบบุคลากร 1,103,654.00 1,339,496.00 2,050,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 38,161.00 46,000.00 60,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,103,654.00 1,339,496.00 2,050,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 38,500.00 42,000.00 42,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 332,583.00 220,496.00 340,000

เงนิเดอืนพนกังาน 693,275.00 1,007,000.00 1,560,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 1,135.00 24,000.00 48,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 225,408.00 708,103.00 1,068,500

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 225,408.00 708,103.00 1,068,500

รวมค่าวสัดุ 0.00 60,500.00 80,000

รวมงบด าเนินงาน 45,603.00 236,003.00 342,400

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 0.00 50,000.00 70,000

วสัดอุืน่ 0.00 0.00 0

ค่าวสัดุ

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 10,500.00 10,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 45,603.00 155,503.00 252,400

โครงการอ านวยความสะดวกและรณรงค์ลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 12,800.00 0.00 0

โครงการอ านวยความสะดวกและรณรงค์ลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่ง

เทศกาลสงกานต์ ปี 2559 0.00 0.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

400,000.00 410,000.00 -17.13 %

0.00 0.00 0 %

56,400.00 63,600.00 -18.53 %

6,590.00 7,200.00 -40 %

462,990.00 480,800.00

918.00 62,142.10 -100 %

0.00 0.00 100 %

11,756.00 8,880.00 0 %

0.00 50,000.00 50 %

7,100.00 0.00 0 %

4,320.00 0.00 0 %

49,200.00 57,890.00 0 %

73,294.00 178,912.10

37,216.00 18,322.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

4,752.00 3,795.00 0 %

39,016.00 41,905.00 0 %

80,984.00 64,022.00

617,268.00 723,734.10

รวมค่าวสัดุ 45,823.00 115,000.00 195,000

รวมงบด าเนินงาน 219,213.95 1,197,100.00 1,101,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 4,752.00 20,000.00 20,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 19,520.00 50,000.00 50,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 30,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 0.00 50,000

ค่าวสัดุ

วสัดสุ านกังาน 21,551.00 45,000.00 45,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 1,540.00 80,000.00 80,000

รวมค่าใช้สอย 114,550.95 460,000.00 390,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 36,300.00 0.00 0

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาผูด้แูลเด็ก 48,000.00 0.00 0

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 24,216.00 80,000.00 80,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 0.00 100,000.00 150,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 80,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 4,494.95 200,000.00 0

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 8,290.00 10,000.00 6,000

รวมค่าตอบแทน 58,840.00 622,100.00 516,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000.00 20,000

คา่เชา่บา้น 50,550.00 49,100.00 40,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 543,000.00 450,000

งบด าเนินงาน
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 21,600.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 17,800.00 0 %

0.00 39,400.00

0.00 39,400.00

2,216,022.00 1,975,844.10

0.00 3,358,771.00 -6.67 %

0.00 0.00 -17.24 %

0.00 1,260,470.00 23.6 %

0.00 107,051.00 0 %

0.00 4,726,292.00

0.00 4,726,292.00รวมงบบุคลากร 0.00 5,751,137.00 5,694,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 130,000.00 130,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 5,751,137.00 5,694,000

เงนิวทิยฐานะ 0.00 609,000.00 504,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 1,262,137.00 1,560,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 0.00 3,750,000.00 3,500,000

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0.00 714,700.00 0

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,322,867.95 3,251,296.00 3,151,000

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 714,700.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 0.00 7,900.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

คา่จดัซ้ือเครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นทีแ่บบลากจูง  จ านวน 1 เครือ่ง 0.00 8,000.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                                 

  (รถบรรทุกดเีซล จ านวน 1 คนั )
0.00 662,000.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 0.00 36,800.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 25,520.00 -13.72 %

0.00 25,520.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

41,232.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

1,935,400.00 1,956,880.00 8.37 %

0.00 799,000.00 -2.08 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

21491 18,359.00 0 %

1,998,123.00 2,774,239.00รวมค่าใช้สอย 16,789.00 2,961,060.00 3,983,100

โครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กกอ่นวยัเรียน 16789 20,000.00 20,000

โครงการจดัซ้ือหนงัสอืเรียน  (สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

สถานศกึษา   หนงัสอืเรียน)
0.00 0.00 94,000

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์การเรียน (สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

สถานศกึษา อปุกรณ์การเรียน)
0.00 0.00 94,000

โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน                                                  

(สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน)
0.00 0.00 202,100

โครงการจดัซ้ือเครือ่งแบบนกัเรียน (สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษา   เครือ่งแบบนกัเรียน)
0.00 0.00 141,000

โครงการอาหารกลางวนัเด็ก                                                      

(สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา)
0.00 2,125,060.00 2,303,000

โครงการจดัซ้ือวสัดกุารศกึษาสือ่การเรียนการสอน                        

(สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาวสัดกุารศกึษา)
0.00 816,000.00 799,000

โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาต ิ ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมและน าครูผูด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็ก คณะกรรมการศนูย์

 และบคุลากรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาดงูานกจิการของ ศพด.ทีไ่ด้

มาตรฐาน

0.00 0.00 70,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการแขง่ขนัทกัษะ/กีฬาสเีด็กเล็ก 0.00 0.00 100,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 160,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 115,900.00 100,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 115,900.00 100,000

งบด าเนินงาน
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 -100 %

2,814.00 3,960.00 -50 %

45,390.00 42,780.00 0 %

2,629,423.02 2,632,496.08 11.36 %

0.00 0.00 0 %

31,511.00 14,477.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

18,700.00 18,350.00 0 %

2,727,838.02 2,712,063.08

29,214.35 33,873.07 21.95 %

0.00 0.00 733.33 %

29,214.35 33,873.07

4,755,175.37 5,545,695.15

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

58,690.00 2,035,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 43,000

โครงการมมุสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั 0.00 400,000.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์การศกึษา

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ทางการศกึษา 0.00 42,000.00 0

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 0.00 187,200.00 0

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ( จดัซ้ือพดัลมตดิฝาผนงั) 0.00 15,000.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 3,250,426.32 5,991,967.00 7,212,800

งบลงทุน

คา่บรกิารไปรษณีย์ 0.00 600.00 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,182.92 41,600.00 55,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 23,182.92 41,000.00 50,000

วสัดอุืน่ 17,175.00 20,000.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 3,210,454.40 2,873,407.00 3,074,700

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 20,000.00 20,000

วสัดกุารเกษตร 0.00 10,000.00 10,000

คา่อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 1,789,760.00 0.00 0

วสัดกุอ่สรา้ง 1,825.00 50,000.00 50,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 45,649.00 60,000.00 60,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,355,745.40 2,599,407.00 2,894,700

วสัดสุ านกังาน 0.00 74,000.00 0

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 300.00 40,000.00 20,000

ค่าวสัดุ
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

48,300.00 0.00 0 %

106,990.00 2,035,000.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

106,990.00 2,035,000.00

0.00 0.00 0 %

5,427,732.20 5,498,893.60 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

5,427,732.20 5,498,893.60

5,427,732.20 5,498,893.60

10,289,897.57 17,805,880.75

12,505,919.57 19,781,724.85

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 8,348,146.32 20,644,504.00 18,788,100

รวมแผนงานการศกึษา 9,671,014.27 23,895,800.00 21,939,100

รวมเงนิอุดหนุน 5,097,720.00 5,557,200.00 5,838,300

รวมงบเงนิอุดหนุน 5,097,720.00 5,557,200.00 5,838,300

อดุหนุนโรงเรียนบา้นเหนือคลอง 0.00 0.00 824,000

อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 0.00 0.00 952,000

อดุหนุนโรงเรียนบา้นควนลอ่น 0.00 0.00 428,000

อดุหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าด า 0.00 0.00 676,000

อดุหนุนโรงเรียนบา้นกลุม่ 5 ประชารฐั 0.00 0.00 1,674,300

อดุหนุนโรงเรียนบา้นเขาไคร 0.00 0.00 612,000

อดุหนุนโรงเรียนนิคมซอย 10 0.00 0.00 284,000

อดุหนุนโรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้1 0.00 0.00 388,000

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 5,097,720.00 0.00 0

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 5,557,200.00 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 2,700,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 3,344,200.00 43,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งอาคารศนูย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ ามสัยดิธรรม

ประทีป
0.00 2,700,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 644,200.00 43,000

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน 0.00 0.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

254,455.00 98,062.00 181.33 %

0.00 0.00 66.67 %

633,450.00 643,200.00 14.29 %

86,040.00 73,200.00 0 %

973,945.00 814,462.00

973,945.00 814,462.00

50,000.00 50,000.00 60 %

7,800.00 3,600.00 0 %

0.00 0.00 280.95 %

0.00 0.00 100 %

57,800.00 53,600.00

168,000.00 224,696.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

16,210.00 1,420.00 0 %

11,700.00 8,800.00 0 %

0.00 0.00 0 %

55,620.15 49,999.16 25 %คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,357.88 200,000.00 250,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 0.00 30,000.00 30,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 8,700.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 6,320.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 168,928.00 780,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 600,000

รวมค่าตอบแทน 3,600.00 86,000.00 205,000

ค่าใช้สอย

คา่เชา่บา้น 0.00 21,000.00 80,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 30,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 50,000.00 80,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,600.00 15,000.00 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 935,299.00 1,092,250.00 1,705,000

รวมงบบุคลากร 935,299.00 1,092,250.00 1,705,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 613,655.00 700,000.00 800,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 89,993.00 100,000.00 100,000

เงนิเดอืนพนกังาน 225,121.00 277,250.00 780,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 6,530.00 15,000.00 25,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

251,530.15 284,915.16

16,587.00 8,149.00 50 %

0.00 0.00 0 %

1,246.00 0.00 0 %

19,512.00 27,900.00 33.33 %

37,345.00 36,049.00

346,675.15 374,564.16

0.00 0.00 29.63 %

0.00 3,000.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 3,000.00

0.00 3,000.00

1,320,620.15 1,192,026.16

0.00 0.00 0 %

1,195.00 0.00 0 %

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค "ดืม่กนิปลอดภยั หา่งไกลโรค" 0.00 40,000.00 40,000

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค ดืม่กนิปลอดภยั หา่งไกลโรค ประจ าปี 

2559
0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานโรงพยาบาล

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 8,132.00 127,000.00 142,900

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,158,330.88 2,405,250.00 3,042,900

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 100,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 8,132.00 127,000.00 142,900

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 7,900

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 8,132.00 100,000.00 0

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 0.00 27,000.00 35,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 214,899.88 1,186,000.00 1,195,000

งบลงทุน

วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,790.00 30,000.00 40,000

รวมค่าวสัดุ 23,994.00 60,000.00 80,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 5,900.00 0.00 0

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดสุ านกังาน 9,304.00 20,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 187,305.88 1,040,000.00 910,000
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 416,914.51 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

416,790.84 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 32,789.50 0 %

46,622.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

21,002.00 0.00 0 %

0.00 4,247.00 0 %

0.00 345.00 0 %

485,609.84 454,296.01

485,609.84 454,296.01

รวมค่าใช้สอย 424,913.00 800,000.00 820,000

รวมงบด าเนินงาน 424,913.00 800,000.00 820,000

โครงการอบรมป้องกนัโรคมอืเทา้ปากในเด็ก 0.00 0.00 0

โครงการออกก าลงักายเพือ่สขุภาพดว้ยการเตน้แอโรบคิ ต าบลควน

กาหลง
0.00 10,000.00 10,000

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ "ตามโครงการสตัว์ปลอด

โรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ อคัรราชกุมารี"

0.00 0.00 80,000

โครงการเยาวชนรูไ้วห้า่งไกลเอดส์ ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก โรคตดิตอ่อืน่ ๆ 

ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ 0.00 90,000.00 0

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิต าบลควนกาหลง ประจ าปี

 2558
88,233.00 0.00 0

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก 0.00 100,000.00 100,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 0.00 0.00 70,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิต าบลควนกาหลง 0.00 40,000.00 0

โครงการป้องกนั ควบคมุภยัจากโรคฉ่ีหนู 0.00 20,000.00 0

โครงการป้องกนั ควบคมุภยัรา้ยจากโรคฉ่ีหนู 0.00 0.00 20,000

โครงการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลองค์การบรหิาร

สว่นต าบลควนกาหลง ประจ าปี 2558 336,680.00 0.00 0

โครงการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าองค์การบรหิารสว่น

ต าบลควนกาหลง  ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ประจ าองค์การบรหิาร

สว่นต าบลควนการหลง
0.00 500,000.00 0

โครงการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(FR)ประจ าองค์การบรหิาร

สว่นต าบลควนกาหลง
0.00 0.00 500,000
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 1,180.00 0 %

0.00 1,180.00

0.00 1,180.00

485,609.84 455,476.01

18,340.00 3,400.00 217.04 %

210,117.50 148,810.40 11.11 %

3,003.92 0.00 0 %

231,461.42 152,210.40

231,461.42 152,210.40

0.00 600,000.00 0 %

0.00 600,000.00

0.00 600,000.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมทูี ่1 - 11 ส าหรบัด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
0.00 0.00 220,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 220,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

โครงการจดัซ้ือเครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้พรอ้มตดิต ัง้ประจ าบา้น

เขาไคร หมูท่ี ่6
0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กีฬา

รวมงบด าเนินงาน 55,762.00 208,925.00 270,000

งบลงทุน

วสัดอุืน่ 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าวสัดุ 55,762.00 208,925.00 270,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 0.00 18,925.00 60,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 55,762.00 180,000.00 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

รวมงานโรงพยาบาล 424,913.00 800,000.00 820,000

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00

0.00 0.00

231,461.42 752,210.40

2,037,691.41 2,399,712.57

728,540.00 757,937.00 3.92 %

5,860.00 0.00 70.73 %

42,000.00 42,000.00 0 %

810,720.00 830,759.00 3.3 %

35,340.00 20,700.00 14.65 %

1,622,460.00 1,651,396.00

1,622,460.00 1,651,396.00

150,000.00 150,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

24,000.00 28,800.00 0 %

3,740.00 4,200.00 0 %

177,740.00 183,000.00

34,049.95 19,610.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 200,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 150,000

รวมค่าตอบแทน 25,570.00 248,700.00 248,700

ค่าใช้สอย

คา่เชา่บา้น 21,600.00 36,000.00 36,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 1,870.00 10,000.00 10,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 192,700.00 192,700

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,100.00 10,000.00 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,309,825.00 2,430,460.00 2,540,800

รวมงบบุคลากร 1,309,825.00 2,430,460.00 2,540,800

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 630,320.00 1,229,900.00 1,270,500

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 49,860.00 99,000.00 113,500

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 15,875.00 20,500.00 35,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 38,500.00 42,000.00 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 575,270.00 1,039,060.00 1,079,800

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,639,005.88 3,634,175.00 4,352,900

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 220,000.00 220,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 55,762.00 428,925.00 490,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 220,000.00 220,000
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

11,790.00 430.00 0 %

30,600.00 3,900.00 66.67 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

166,578.42 171,410.87 0 %

243,018.37 195,350.87

24,744.00 0.00 0 %

79,077.62 130,515.00 33.33 %

82,478.00 11,990.00 25 %

0.00 24,700.00 -40.91 %

216,898.00 209,417.10 0 %

0.00 0.00 50 %

33,012.00 32,530.00 14.29 %

436,209.62 409,152.10

856,967.99 787,502.97

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 0.00 16,000.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

คา่จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน  7,600.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 397,103.50 950,000.00 995,000

รวมงบด าเนินงาน 479,488.50 1,948,700.00 2,003,700

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 15,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,506.00 35,000.00 40,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 34,500.00 110,000.00 65,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 230,416.40 500,000.00 500,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 74,611.10 150,000.00 200,000

วสัดกุอ่สรา้ง 45,000.00 120,000.00 150,000

ค่าวสัดุ

วสัดสุ านกังาน 4,070.00 25,000.00 25,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 17,655.00 460,000.00 460,000

รวมค่าใช้สอย 56,815.00 750,000.00 760,000

โครงการ อปท.ตน้แบบจดัการน ้าตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

("ธนาคารน ้าใตด้นิ")
0.00 0.00 60,000

โครงการอปท.ตน้แบบจดัการน ้าตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

"ธนาคารน ้าใตด้นิ"
0.00 20,000.00 0

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 0.00 30,000.00 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 24,900.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 14,260.00 40,000.00 40,000

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  42



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  43

ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

2,479,427.99 2,438,898.97

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

191,000.00 0.00 0 %

0.00 77,900.00 0 %

296,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 1,360,000.00 0 %

1,072,000.00 0.00 0 %

0.00 736,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยโซเซ หมูท่ี ่5 0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยในลอ้ม  หมูท่ี ่5 0.00 466,700.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยคลอ้ยอทุศิ(ตอ่เนื่อง) 

หมูท่ี ่10
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยป้าพร้ี 

หมูท่ี ่5 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.ซอยขา้งโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าด า หมูท่ี ่

10 ต าบลควนกาหลง
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายเขานา - เขาวงั - ปลกั

ขาม หมุูท่ี ่6
0.00 3,207,800.00 0

โครงการปรบัปรุงศาลาทีพ่กัรมิทางบา้นซอยสบิ หมูท่ี ่2 ต าบลควน

กาหลง
0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งศาลาทีพ่กัรมิทาง บา้นเขาไคร หมูท่ี ่6 ต าบลควน

กาหลง 

อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู

0.00 0.00 0

คา่ชดเชยงานกอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K ) 0.00 0.00 100,000

คา่ชดเชยงานกอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K) 0.00 100,000.00 0

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่ชดเชยผลอาสนิ

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 129,999.60 16,000.00 0

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,919,313.10 4,395,160.00 4,544,500

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 122,399.60 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 129,999.60 16,000.00 0

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  43



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  44

ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 1,380,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 269,500.00 0 %

956,500.00 0.00 0 %

0.00 104,000.00 0 %

0.00 519,000.00 0 %

0.00 1,506,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

500,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 850,000.00 0 %

2,171,000.00 0.00 0 %

215,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 162,520.00 0 %โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ พ้ืนที ่หมูท่ี ่1 (ชว่งที ่1) 0.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้ดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ(เพิม่เตมิ)  

พ้ืนทีห่มูท่ี ่3  ต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู
0.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งสาธารณะพ้ืนทีห่มูท่ี ่10 0.00 0.00 343,100

โครงการจดัซ้ือพรอ้มตดิต ัง้ระบบกรองน ้าและถงัน ้าใส ส าหรบัระบบ

ประปาบา้นสายเอก  หมูท่ี ่7
0.00 0.00 0

โครงการซอ่มสรา้งถนนเคพซีล (Cape Seal) สายผงัปาล์ม 8/2 

(ตอ่เนื่อง)

หมูท่ี ่8 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู

0.00 0.00 0

โครงการขยายเขตตดิต ัง้ดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะพ้ืนที่

 หมูท่ี ่3  ต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู
0.00 0.00 0

โครงการขยายเขตทอ่จา่ยน ้าประปา ซอยปลกัสาวสงู หมูท่ี ่1 0.00 0.00 159,200

โครงการกอ่สรา้งระบบกรองน า้้และถงัน า้้ใสส าหรบัระบบประปา

หมูบ่า้นบา้นหว้ยน า้้ด านอก หมูท่ี ่1
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบา้นหว้ยน ้าด า หมูท่ี ่10 0.00 0.00 1,320,000

โครงการกอ่สรา้งบอ่น า้้ตืน้สาธารณะ บา้นปลกัสาวสงู หมูท่ี ่1
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งระบบกรองน ้าบาดาลและถงัน ้าใสระบบประปาบา้น

ควนลอ่น หมูท่ี ่3
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิผเุชือ่มตอ่ศนูย์ราชการอ าเภอควนกาหลง 

หมูท่ี ่10
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งทางเทา้คอนกรีตเสรมิเหล็กซอยหมอหมดี หมูท่ี ่1 

ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายผงัปาล์ม8/3  (ตอ่เนื่อง)

 หมูท่ี ่8
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหลงัศาลา

เอนกประสงค์-คลองล าโลน หมูท่ี ่11
0.00 321,900.00 0

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  44



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  45

ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 327,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 517,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 15,000.00 0 %

0.00 152,000.00 0 %

0.00 148,500.00 0 %

0.00 310,000.00 0 %

0.00 51,000.00 0 %

0.00 36,600.00 0 %

0.00 44,500.00 0 %

0.00 126,500.00 0 %

0.00 52,600.00 0 %

0.00 146,000.00 0 %

0.00 155,500.00 0 %

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายบา้นใหม ่ หมูท่ี ่1 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายปลายซอย 8  หมูท่ี ่7 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยทา่พลบั (ชว่งที ่2) หมูท่ี ่6 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายบา้นโตะ๊อหิมา่มเกา่  หมูท่ี ่1 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยตานึก  หมูท่ี ่10 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยแตงโม หมูท่ี ่1 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยโซเซ  (ชว่งที ่2) หมูท่ี ่5 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยตรงขา้มวดักุมภลีบรรพต หมูท่ี ่2 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยควนตก  หมูท่ี ่1 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยชายคลอง  หมูท่ี ่3 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงทอ่สง่น ้าประปาหว้ยลุตง หมูท่ี ่8 0.00 0.00 587,400

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายซอยขา้งมสัยดิธรรมประทีป  หมูท่ี ่10 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนเคพซีล สายวงัคลีุ  หมูท่ี ่9 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนสายโทบา้นซอย 7 - บา้นซอย 4 หมูท่ี ่4 0.00 0.00 1,600,000

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะพ้ืนที ่ หมูท่ี ่7 0.00 440,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตพรอ้มขยายไหลท่าง สายบา้นซอย 7 

หมูท่ี ่4
0.00 5,160,000.00 0

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ พ้ืนทีห่มูท่ี ่1 (ชว่งที ่2) 0.00 0.00 0

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  45



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  46

ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 210,000.00 0 %

0.00 343,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

5,401,700.00 9,600,620.00

5,401,700.00 9,600,620.00

583,014.11 0.00 -100 %

583,014.11 0.00

583,014.11 0.00

5,984,714.11 9,600,620.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

12,303.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

58,856.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 60,000.00 0 %

โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิประจ าหมูบ่า้นต าบลควนกาหลง 

ประจ าปี 2558
28,921.50 0.00 0

โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยต าบลควนกาหลง 0.00 0.00 0

โครงการชุมชนรว่มใจลดปรมิาณขยะในครวัเรือน 0.00 30,000.00 30,000

โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิประจ าหมูบ่า้น ต าบลควนกาหลง 

ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการจดัการขยะมลูฝอยและฝงักลบแบบถูกหลกัสขุาภบิาล 0.00 0.00 400,000

โครงการชุมชนรว่มใจแกป้ญัหาขยะ ต าบลควนกาหลง ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดัการขยะมลูฝอยตามหลกัสขุาภบิาล 0.00 500,000.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 10,306,300.00 4,109,700

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 309,900.00 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 309,900.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 309,900.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 9,996,400.00 4,109,700

งบเงนิอุดหนุน

โครงการวางทอ่จา่ยน ้าประปาบา้นหว้ยน ้าด านอก

หมูท่ี ่1  0.00 300,000.00 0

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 9,996,400.00 4,109,700

โครงการปรบัปรุงเสน้ทางสายหลงัทีว่า่การอ าเภอควนกาหลง  หมูท่ี ่10 0.00 0.00 0

โครงการปรปับรุงเสน้ทางสายซอยกุโบว์  หมูท่ี ่8 0.00 0.00 0

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  46



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  47

ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

119,000.00 0.00 0 %

0.00 10,740.00 0 %

190,159.00 70,740.00

9,985.00 8,485.00 0 %

0.00 0.00 263.64 %

9,985.00 8,485.00

200,144.00 79,225.00

200,144.00 79,225.00

8,664,286.10 12,118,743.97

284,600.00 293,880.00 14.13 %

208,240.00 207,000.00 2.63 %

492,840.00 500,880.00

492,840.00 500,880.00

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00รวมค่าตอบแทน 0.00 10,000.00 51,000

คา่เชา่บา้น 0.00 0.00 36,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 10,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000.00 5,000

รวมงบบุคลากร 402,170.00 543,180.00 594,700

งบด าเนินงาน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 176,110.00 219,420.00 225,200

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 402,170.00 543,180.00 594,700

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน 226,060.00 323,760.00 369,500

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,028,234.60 15,284,210.00 9,144,200

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบด าเนินงาน 108,921.50 582,750.00 490,000

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 108,921.50 582,750.00 490,000

วสัดกุารเกษตร 0.00 2,750.00 10,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 22,750.00 30,000

ค่าวสัดุ

วสัดงุานบา้นงานครวั 0.00 20,000.00 20,000

โครงการพฒันาธนาคารขยะรีไซเคลิประจ าหมูบ่า้น ต าบลควนกาหลง 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 108,921.50 560,000.00 460,000

โครงการปรบัปรุงเกลีย่ฝงักลบขยะลงบอ่ตามหลกัสขุาภบิาล ประจ าปี 

2558 80,000.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงเกลีย่ฝงักลบขยะลงบอ่ตามหลกัสขุาภบิาล ประจ าปี 

2559
0.00 0.00 0

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  47
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 29.49 %

27,907.00 0.00 0 %

8,225.00 0.00 0 %

9,897.00 2,080.00 0 %

0.00 0.00 66.67 %

8,997.00 0.00 0 %

79,300.00 0.00 0 %

0.00 3,495.00 0 %

11,958.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

8,745.00 0.00 0 %

89,222.00 0.00 0 %

0.00 0.00 75.54 %

0.00 0.00 263.64 %

0.00 0.00 19.94 %

0.00 0.00 2.38 %

โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกเ่ยาวชนต าบลควนกาหลง 0.00 12,506.00 15,000

โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกส่ตรีต าบลควนกาหลง 0.00 19,535.00 20,000

โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกค่นพกิารหรือผูด้แูลคนพกิาร

ต าบลควนกาหลง
0.00 8,545.00 15,000

โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกผู่ส้งูอายุต าบลควนกาหลง 0.00 4,125.00 15,000

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพแกผู่ส้งูอายุต าบลควนกาหลง
11,772.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพแกส่ตรีต าบลควนกาหลง   
21,608.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพแกค่นพกิารหรือผูด้แูลคนพกิารต าบล

ควนกาหลง
0.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพแกผู่พ้กิารหรือผูด้แูลผูพ้กิารต าบล

ควนกาหลง
4,645.00 0.00 0

โครงการซอ่มแซมทีอ่ยู่อาศยัใหแ้กผู่ย้ากไรท้ีป่ระสบปญัหาความ

เดอืดรอ้นหรือไดร้บัผลกระทบจากเหตภุยัธรรมชาติ
0.00 0.00 0

โครงการผกัสวนครวัร ัว้กนิไดบ้า้นควนลอ่น  หมูท่ี ่3 0.00 0.00 0

โครงการจดัต ัง้โรงเรียนผูส้งูอายุต าบลควนกาหลง 0.00 30,000.00 50,000

โครงการจติอาสาพฒันาชุมชน 0.00 0.00 0

โครงการคา่ยคณุธรรมพรอ้มน าคา่นิยม 12 ประการ 0.00 0.00 0

โครงการคาราวานเสรมิสรา้งเด็ก 0.00 10,000.00 10,000

โครงการครอบครวัสมัพนัธ์ 0.00 23,167.00 30,000

โครงการครอบครวัสขุสนัต์สมัพนัธ์ชุมชน 0.00 0.00 0

การด าเนินงานศนูย์พฒันาครอบครวัในชุมชนต าบลควนกาหลง 3,200.00 0.00 0

โครงการกา้วทนัเกษตรกรยุคใหม่ 0.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

การด าเนินงานศนูย์บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ต าบลควนกาหลง
1,200.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 -100 %

0.00 2,520.00 65.02 %

432.00 0.00 0 %

10,829.00 0.00 0 %

0.00 3,788.00 44.09 %

13,682.00 14,735.00 1,173.89 %

0.00 9,918.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

18,752.00 0.00 0 %

0.00 16,866.00 0 %

14,432.00 0.00 0 %

0.00 345.00 7,334.94 %

432.00 0.00 0 %

0.00 6,965.00 0 %

0.00 18,769.00 0 %

0.00 4,245.00 0 %

42,345.00 0.00 0 %

0.00 0.00 266.39 %

0.00 0.00 0 %
โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมผูส้งูอายุต าบลควนกาหลง

7,800.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูเ้พือ่เพิม่ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการลดใชพ้ลงังานในชุมชน 0.00 4,094.00 15,000

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูเ้ทคนิคการผลติสนิคา้ชุมชนแกก่ลุม่อาชีพ 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูเ้พือ่เพิม่ผลติภณัฑ์ชุมชน 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึสทิธขิองคนพกิาร 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิการเขา้ถงึสทิธดิา้นอาชีพคนพกิารหรือผูด้แูล 0.00 0.00 0

โครงการมหกรรมอาชีพเพือ่การมงีานท าน้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง 0.00 0.00 0

โครงการมหกรรมอาชีพเพือ่น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง 0.00 1,345.00 100,000

โครงการพฒันาสตรีมคีวามรูร้องรบัสูป่ระตอูาเซียน 0.00 0.00 0

โครงการเพิม่ทกัษะดา้นอาชีพแกเ่ยาวชน 0.00 0.00 0

โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 0.00 20,000.00 20,000

โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร       

หมูท่ี ่5
0.00 16,306.00 0

โครงการพฒันาศกัยภาพแกส่ตรีต าบลควนกาหลง 0.00 13,880.00 20,000

โครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุต าบลควนกาหลง 0.00 14,915.00 190,000

โครงการพฒันาคณุภาพผูด้อ้ยโอกาสต าบลควนกาหลง 0.00 0.00 0

โครงการพฒันาชุมชนฝึกฝนตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 0.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กก่ลุม่สตรี บา้นวงัผาสามคัค ีหมูท่ี ่9 0.00 20,000.00 0

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติแกผู่ด้อ้ยโอกาสต าบลควนกาหลง 0.00 3,030.00 5,000

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  49
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 2,000.00 8.11 %

0.00 0.00 0 %

0.00 13,945.00 0 %

0.00 160,946.00 0 %

0.00 29,970.00 0 %

350,655.00 290,587.00

350,655.00 290,587.00

0.00 6,500.00 0 %

0.00 3,500.00 0 %

0.00 10,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 10,000.00

843,495.00 801,467.00

843,495.00 801,467.00รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 452,995.00 943,878.00 1,440,700

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 100,000

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 452,995.00 943,878.00 1,440,700

โครงการตอ่เตมิอาคารกลุม่วสิาหกจิชุมชน บา้นหว้ยน ้าด านอก  หมูท่ี ่1 0.00 0.00 100,000

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 100,000

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่จดัซ้ือโทรโขง่ ขนาด 10 วตัต์ (รุน่ชาร์ตไฟ)อดัเสยีงได้ 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

คา่จดัซ้ือเครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นทีแ่บบกระเป๋าหิว้ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าใช้สอย 50,825.00 390,698.00 695,000

รวมงบด าเนินงาน 50,825.00 400,698.00 746,000

โครงการสนบัสนุนวสัดกุอ่สรา้งเพือ่ซอ่มแซมทีอ่ยู่อาศยัใหแ้กผู่ย้ากไร้

ทีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้นหรือไดร้บัผลกระทบจากเหตภุยั

ธรรมชาติ

0.00 180,000.00 180,000

โครงการสานสมัพนัธ์ครอบครวัอบอุน่ 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบล

ควนกาหลง 
600.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิศกัยภาพแกผู่ส้งูอายุและปราชญ์ชาวบา้นดา้นอาชีพ 0.00 0.00 0

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบล

ควนกาหลง
0.00 9,250.00 10,000

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  50
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 9.22 %

0.00 238,426.00 0 %

195,959.00 0.00 0 %

18,893.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

8,720.00 0.00 0 %

223,572.00 238,426.00

223,572.00 238,426.00

100,000.00 100,000.00 0 %

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

323,572.00 338,426.00รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 110,600.00 287,200.00 310,000

รวมเงนิอุดหนุน 100,000.00 0.00 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 100,000.00 0.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 100,000.00 0.00 0

รวมงบด าเนินงาน 10,600.00 287,200.00 310,000

งบเงนิอุดหนุน

โครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาในระดบัตา่ง ๆ 0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 10,600.00 287,200.00 310,000

โครงการแขง่ขนักีฬาอบต.สมัพนัธ์ 0.00 0.00 0

โครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในระดบัตา่ง ๆ 0.00 40,000.00 40,000

โครงการแขง่ขนักีฬา อบต.ประจ าปี 2560 0.00 0.00 0

โครงการแขง่ขนักีฬาอบต.ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

3.โครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาในระดบัตา่ง ๆ 10,600.00 0.00 0

โครงการแขง่ขนักีฬา อบต.ประจ าปี 0.00 247,200.00 270,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบด าเนินงาน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  51
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

145,807.54 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 41,965.00 0 %

44,016.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

47,531.00 0.00 0 %

0.00 7,145.00 605.88 %

233,523.16 0.00 0 %

62,166.52 0.00 0 %

48,076.00 0.00 0 %

72,748.00 0.00 0 %

653,868.22 49,110.00

653,868.22 49,110.00

653,868.22 49,110.00

รวมงบด าเนินงาน 627,636.46 157,000.00 300,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 627,636.46 157,000.00 300,000

งานเมาลดิกลาง ต าบลควนกาหลง 56,241.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 627,636.46 157,000.00 300,000

โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณีรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ 56,840.00 0.00 0

โครงการฮารีรายอสมัพนัธ์สมานฉนัฑ์ชุมชน 49,794.00 0.00 0

โครงการสบืสานวฒันธรรมงานประเพณีชกัพระ 0.00 17,000.00 120,000

โครงการสบืสานวฒันธรรมงานประเพณีลอยกระทง 226,820.46 0.00 0

โครงการสง่เสรมิพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเขา้พรรษา 0.00 50,000.00 50,000

โครงการสง่เสรมิพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเขา้พรรษา 
54,864.00 0.00 0

โครงการพบปะเยียมเยียนผูน้ าศาสนาและประชาชนในเดอืนรอมฎอน
47,088.00 0.00 0

โครงการศกึษาดงูานการบรหิารองค์กรศาสนาอสิลามและชม

นิทรรศการงานเมาลดิกลางแหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2561
0.00 40,000.00 0

โครงการงานเมาลดิกลาง ต าบลควนกาหลง 0.00 0.00 80,000

โครงการพบปะเยีย่มเยียนผูน้ าศาสนาและประชาชนในเดอืนรอมฎอน 0.00 50,000.00 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสนบัสนุนประเพณีวฒันธรรมและภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ และ รายจา่ยในการสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทางศาสนา

 จรยิธรรม เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมทางศาสนาและ

จรยิธรรม  ดงัน้ี          

โครงการสบืสานวฒันธรรมงานประเพณีชกัพระ

135,989.00 0.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

5,105.00 6,600.00 0 %

0.00 18,732.80 0 %

0.00 0.00 0 %

91,528.85 0.00 0 %

0.00 88,264.60 0 %

96,633.85 113,597.40

19,245.00 1,999.00 -33.33 %

19,245.00 1,999.00

115,878.85 115,596.40

115,878.85 115,596.40

1,093,319.07 503,132.40รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 817,612.46 684,200.00 840,000

รวมงบด าเนินงาน 79,376.00 240,000.00 230,000

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 79,376.00 240,000.00 230,000

วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 30,000.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 30,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 79,376.00 210,000.00 210,000

ค่าวสัดุ

โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชมิ อิม่ผลไม ้ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชมิ อิม่ผลไม ้ประจ าปี 2560 0.00 0.00 0

โครงการจติอาสาพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 0.00 30,000.00 30,000

โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชมิ อิม่ผลไม้ 0.00 150,000.00 150,000

1.โครงการเทศกาลสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ประจ าปี 2558 79,376.00 0.00 0

โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว 0.00 30,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว

งบด าเนินงาน
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ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 -100 %

16,260.00 0.00 0 %

7,310.25 0.00 0 %

0.00 2,295.00 0 %

2,908.00 0.00 0 %

22,940.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

15,930.00 0.00 0 %

0.00 11,775.00 -100 %

8,555.00 0.00 0 %

0.00 5,890.00 100 %

0.00 0.00 100 %

73,903.25 19,960.00

73,903.25 19,960.00

73,903.25 19,960.00

73,903.25 19,960.00

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 0.00 60,000.00 90,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 60,000.00 90,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 60,000.00 90,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 60,000.00 90,000

โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ต าบลควนกาหลง 0.00 0.00 30,000

โครงการอบรมแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารอนุรกัษ์และบรหิารจดัการป่า

ชุมชน ต าบลควนกาหลง
0.00 0.00 30,000

โครงการเยาวชน ประชาชนรว่มใจอนุรกัษ์พทิกัษ์ป่าตน้น ้าต าบลควน

กาหลง
0.00 40,000.00 0

โครงการรกัแม ่รกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 

2559
0.00 0.00 0

โครงการเยาวชน ประชาชน รว่มใจอนุรกัษ์พทิกัษ์ป่าตน้น ้า ต าบล

ควนกาหลง
0.00 0.00 30,000

โครงการเยาวชน ประชาชน รว่มใจอนุรกัษ์พทิกัษ์ป่าตน้น ้าต าบลควน

กาหลง ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลมิพระเกียรตแิมข่องแผน่ดนิ  

ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการเพาะกลา้ไมค้นืสูป่่าเพือ่การอนุรกัษ์พนัธ์พืชของป่าชุมชน

ต าบลควนกาหลง ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

โครงการประชารว่มใจอนุรกัษ์พนัธ์ุสตัว์น ้า ประจ าปี 2559 0.00 0.00 0

โครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลมิพระเกียรตแิมข่องแผน่ดนิ 0.00 0.00 0

โครงการ รกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ 0.00 20,000.00 0

โครงการการสง่เสรมิการปลูกหญา้แฝกในการอนุรกัษ์พทิกัษ์ดนิและ

น ้า ประจ าปี 2559
0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

งบด าเนินงาน

แผนงานการเกษตร

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  54



ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่:  55

ปี 2559 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

167,646.00 197,223.00 20 %

0.00 11,803,300.00 6.76 %

0.00 2,425,600.00 8.45 %

145,500.00 144,000.00 8.33 %

561,223.00 50,614.00 895.43 %

516,033.00 258,067.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

230,000.00 250,000.00 10.09 %

1,620,402.00 15,128,804.00

1,620,402.00 15,128,804.00

1,620,402.00 15,128,804.00

1,620,402.00 15,128,804.00

37,541,629.63 62,337,897.61

รวมแผนงานงบกลาง 1,081,612.00 17,242,520.00 22,752,093

รวมทุกแผนงาน 23,294,105.23 78,500,000.00 83,100,000

รวมงบกลาง 1,081,612.00 17,242,520.00          22,752,093

รวมงบกลาง 1,081,612.00 17,242,520.00          22,752,093

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 220,000.00 272,500.00 300,000

รวมงบกลาง 1,081,612.00 17,242,520.00          22,752,093

รายจา่ยสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 0.00 0.00 330,000

ส ารองจา่ย 28,167.00 490,020.00             4,873,693

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 602,500.00 420,000.00 0

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 0.00 2,784,000.00 3,019,200

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 141,000.00 180,000.00 195,000

เงนิรางวลัน าจบัคดจีราจร 0.00 0.00 20,000

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 89,945.00 250,000.00 300,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 12,846,000.00 13,714,200

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานตลาดสด 0.00 0.00 405,200

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 405,200

รวมค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 405,200

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 405,200

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตตลาดนดัซอย10(ตอ่เนื่อง) 0.00 0.00 405,200

งบลงทุน

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง

อ าเภอ ควนกาหลง   จงัหวดัสตูล

6,276,700 บาท

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนนายกอบต.และรองนายกอบต. จ านวน 12 เดือน                              

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล            

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล           

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 

กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

สว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต. จ านวน 12 เดือน        

  - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิาร

สว่นต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่น

ต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 

กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา

 

เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 45,600 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,873,500 บาท

เงนิเดือนนายก/รองนายก 533,000 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 83,100,000 บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวด

เงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 16,254,407 บาท

งบบุคลากร
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จ านวน

จ านวน บาท

เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 45,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายกอบต และ รองนายกอบต จ านวน 12 เดือน                        

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล             

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล             

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 

กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล      

พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกอบต. จ านวน 12 เดือน                                           

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล            

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล           

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557                       

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 

กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล     

พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา

 

เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารส่วนต าบล 90,800
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงนิประจ าต าแหน่ง
168,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานทีค่วรไดร้บัตามระเบียบที่

ก าหนด จ านวน 12 เดือน                                                

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี                                     

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภา อบต. , รองประธานสภาอบต., เลขานุการสภาอบต., และ

สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง จ านวน 22 คน จ านวน 12 เดือน                  

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิาร

สว่นต าบล พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล              

    รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 

กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน

ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล     

พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนแกพ่นกังานสว่นต าบล สงักดัส านกัปลดั อบต. 

จ านวน 12 เดือน     

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว ,คา่ตอบแทนรายเดือน ,เงนิปรบัเพิม่ตามคุณวุฒกิารศกึษาที่

เป็นคุณสมบตัเิฉพาะแกพ่นกังานสว่นต าบล ,  ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล                              

  จ านวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การใหข้า้ราชการหรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน ลงวนัที ่22 เมษายน  2547                   

2)หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 

2548  เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน (การ

ก าหนดใหข้า้ราชการการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดือนคา่ตอบแทน

เป็นรายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)  

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 84,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 2,694,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,403,200 บาท

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2,158,500 บาท
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จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

1.ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่เป็นกรณีพเิศษ

เพือ่จา่ยเป็นประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งของ 

อปท.

2.ค่าใช้จา่ยในการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งของ อปท.

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลและลูกจา้งของ อปท. จา่ยเป็น

คา่ตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงานของพนกังานสว่นต าบลและลูกจา้ง เช่น คา่เบีย้

ประชุม คา่พาหนะ คา่สมนาคุณ ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด)                        

                                

 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรือ่ง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน

อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งของพนกังานจา้ง ทีม่ีอยูใ่นสงักดั                       

จ านวน 12 เดือน                                                                                  

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี                                                                                    

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆ แกพ่นกังานจา้ง ในสงักดั                      

จ านวน 12 เดือน       

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี                                                                                   

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน 4,752,000 บาท

ค่าตอบแทน 578,000 บาท

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 61,200 บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 396,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้งทีม่าปฏบิตังิาน                                                                                                     - 

เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

                     

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 

กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไป

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี

ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558                                                                4) หนงัสือ

ส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการก าหนดประโยชน์ตอบแทน

อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

3 เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                         

หรือคา่ใช่จา่ยในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ตอบแทนหรือคา่ป่วยการใหก้บัผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์การบรหิารสว่นต าบล                                                                              

                                                                                                             - เป็นไปตาม

พระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยของอาสมคัร

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใช้จา่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 

เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใช้จา่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560

5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์วธีิการปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการช่วยเหลือองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่และจงัหวดัทีป่ระสบสาธารณภยั ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทา

สาธารณภยั พ.ศ.2550  และหนงัสือส ั่งการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง                            - เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี

ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

ค่าใช้สอย 2,968,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร
450,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เช่น

-จา่ยเป็นคา่เย็บปกหนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือ คา่ลา้งอดัรูป  คา่จา้งเหมาบรกิารา่งๆ เช่น คา่จา้งเหมาเวร

ยาม คา่จา้งแรงงาน คา่จา้งแมบ่า้น คา่จา้งผูช้่วยปฏบิตังิานส านกังาน ฯลฯ  คา่เช่าครุภณัฑ์ เช่น คา่เช่า

คอมพวิเตอร์ คา่เช่าเครือ่งพมิพ์ ฯลฯ คา่จา้งเหมาก าจดัปลวก  คา่จดัท าประกนัภยัรถยนต์  คา่จดัท าสือ่

ประชาสมัพนัธ์ วารสาร คา่จา้งจดัท าเวปไซค์อบต  คา่เคลือ่นยา้นเครือ่งปรบัอากาศ 

ฯลฯ                                                   

- เป็นไปตาม  พระราชบญัญตั ิ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ            

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 

2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่                                                                                                              

 4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่

ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค

 5)หนงัสืออ าเภอควนกาหลงที ่สต 0023.7/ว 309 ลงวนัที ่19 เมษายน 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ

อตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ 

และคา่สาธารณูปโภค 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น/คา่เช่าซ้ือบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล                                             

  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  

แกไ้ขเพิม่เตมิ จนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2559 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นต าบลในสงักดั                                

 - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 90,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 168,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ  รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ

1.ค่ารบัรอง จ านวน  10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลและคณะบุคคลทีม่านิเทศงานหรือตรวจเยีย่ม ทศัน

ศกึษาดูงาน เช่น คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร ตลอดจนคา่ใช้จา่ยที่

เกีย่วเนือ่งในการ เล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2.ค่าเล้ียงรบัรอง  จ านวน113,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการ

ประชุมระหวา่ง อปท. รฐัวสิาหกจิหรือเอกชน เช่น คา่อาหาร เครือ่งดืม่ เครือ่งใช้ในการเล้ียง

รบัรอง และคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

3.ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ  จ านวน  80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิและสนบัสนุนรฐัและพธีิการตา่งๆทีร่ฐัมอบหมาย                

 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวนัที ่ 28  กรกฎาคม  2548  

เรือ่ง  การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่                                                                                                                 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ

สง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

4.ค่าใช้จา่ยในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิ   จ านวน 12,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในพธีิทางศาสนา  รฐัพธีิ  พระราชพธีิ  หรือวนัส าคญัตา่งของชาต ิคา่จดั

งาน กจิกรรมตา่ง  ตามนโยบายหรือค าส ั่งของอ าเภอ จงัหวดั  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  

กระทรวงมหาดไทย  รฐับาล  หรือตามภารกจิอ านาจหน้าที ่ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3) หนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั ดว่นทีสุ่ด   

ที ่กค. (กวจ)0405.2/ว111  ลงวนัที ่9 ม.ีค.2561 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ

สง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 215,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าใช้จา่ยในการเลือกต ัง้สมาชิกสภาท้องถิน่และผูบ้รหิาร

ท้องถิน่

800,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม เช่นคา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียน ในการ

ฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง คณะผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา อบต ตาม

แผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบุคลากร และหน่วยงานตา่งๆ               

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เช่น  

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการเลือกต ัง้ท ั่วไปหรือเลือกต ัง้ซ่อม สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และคณะผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ เช่น คา่วสัดุ คา่ประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการ  ฯลฯ

                                                                             

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3)หนงัสือจงัหวดัสตูล  ดว่นทีสุ่ด ที ่สต 0023.4/ว 3353 ลงวนัที ่11 ก.ค.2561 เรือ่ง การ

ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตักิารต ัง้งบประมาณเพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที ่145   ล าดบัที ่4  

                                                                             

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 200,000 บาท

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
150,000

บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ         

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ เช่น คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่ที่

พกั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาของพนกังานสว่น

ต าบล ลูกจา้ง คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาอบต.  อบต. 

ฯลฯ                                                                                                

 - เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  

พ.ศ. 2555 แกไ้ข เพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 จนถงึปจัจุบนั 
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จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ต้านการทุจรติ

คอรปัช ั่น

10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการคดัเลือกบุคคลตน้แบบต าบลควนกาหลง เช่น   คา่จดัท า

เกียรตบิตัร  คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์รบัสมคัร   คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์บุคคลตน้แบบ   คา่อาหาร

วา่ง  คา่วสัดุทีใ่ช้ในการอบรม                                                                                    

- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ  และระเบียบ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ

สง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง                    

ฉบบัที ่2  หน้าที ่135  ล าดบัที ่4

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ตา้นการทุจรติคอรปัช ั่น 

เช่น  คา่โปสเตอร์สือ่ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีใ่ช้ในการด าเนินการ  

- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิและระเบียบ  ดงัน้ี                                 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ

สง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2          

 หน้าที ่136  ล าดบัที ่ 5

โครงการคดัเลือกบุคคลต้นแบบต าบลควนกาหลง 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครการบรกิารประชาชน เช่น จดัซ้ือน ้าดืม่ เครือ่งดืม่ ฯลฯ ส าหรบั

บรกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการ

                                                           

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ พระราชกฤษฎีกาและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546

4) หนงัสือกรมสง่เสรมิปกครองทอ้งถิน่ท ีมท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27ม.ิย. 2559

  - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่144    ล าดบัที ่  2

โครงการบรกิารประชาชน
23,000

บาท
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการตดิต ัง้มา่น(มูลี่)่ ส านกังาน อบต.ควนกาหลง ตามแบบที ่

อบต .ก าหนด                                                                    

 - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2561 

4)ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

                                                

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2       

     หน้าที ่ 139   ล าดบัที ่ 15 

โครงการตดิต ัง้ม่านมูลี่ส่ านกังาน 380,000 บาท

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหา

วชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร

100,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการเตรียมและสนบัสนุน และจดังานตามโครงการเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เช่น คา่เช่าเตน๊ท์ โตะ๊ 

เกา้อี ้วสัดุ อุปกรณ์ อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ                                                      

- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ

สง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

                                   

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1          

  หน้าที ่33    ล าดบัที ่  2 
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จ านวน

จ านวนโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 20,000 บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพและเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิาน

ของคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาและบุคลากรของอบต.ควน

กาหลง

320,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการ เช่น คา่ใช้จา่ยในการตกแตง่สถานที่ ฝึกอบรม  คา่ใช้จา่ย

ในพธีิการ  คา่วสัดุจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมคา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่  คา่ของของทีร่ะลกึ คา่ใช้จา่ยไปราชการของผูเ้ขา้รบัการอบรม เจา้หน้าที ่วทิยากร  คา่

ทศันศกึษาดูงานนอกสถานที ่ คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง        

                                                             

- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิและ ระเบียบ   ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

จา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2        

   หน้าที ่180   ล าดบัที ่ 4

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ เช่น  

คา่น ้าดืม่และคา่อาหารวา่ง   คา่วสัอุทีใ่ช้ในการจดักจิกรรม  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีต่อ้งใช้ในการ

ด าเนินการ                

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ พระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและ

สง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  ฉบบัที ่2  หน้าที ่133 ล าดบัที ่2 
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จ านวน

จ านวน

โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลควนกาหลง

10,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรูแ้นวทางการส่งเสรมิการป้องกนั

ทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน

20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากรองค์การบรหิารสว่นต าบล

ควนกาหลง เช่น  คา่อาหารวา่ง  คา่วทิยากร  คา่วสัดุทีใ่ช้ในการอบรม เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์

,สมุด,ปากกา ฯลฯ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีต่อ้งใช้ด าเนินการ                                

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ   และระเบียบ  ดงัน้ี     

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)ฉบบัที ่2  หน้าที ่132 ล าดบัที ่ 1 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการอบรมใหค้วามรูแ้นวทางการสง่เสรมิการป้องกนัทุจรติใน

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคประชาชน  เช่น  คา่อาหาร คา่อาหารวา่ว คา่วทิยากร 

คา่วสัดุทีใ่ช้ในการอบรม เช่น คา่ป้าย,คา่จดัท าคูม่ืออบรม,คา่สมุด,ปากกา  คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีต่อ้ง

ใช้ด าเนินการ  

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ พระราชกฏษฎีกา  และระเบียบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542                                                                                                      

3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546

4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบบัที ่2 หน้าที ่134 ล าดบัที ่3  
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จ านวนค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 250,000 บาท

 (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ) 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ กรณีเป็นการ

จา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน  ใหจ้า่ยจากคา่ใช้สอย  สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ ดงัน้ี                           

(1)  คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใช้สอย

(2)  คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค   

7)หนงัสืออ าเภอควนกาหลงที ่สต 0023.7/ว 309 ลงวนัที ่19 เมษายน 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้

สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
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รวม

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี  

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3.  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต ัง้ 

(กระดานด า) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้านชือ่ส านกังาน หรือ

หน่วยงาน แผน่ป้ายจาราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่ ่มา่นปรบัแสง (ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผืน) นาฬกิา

ต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบ

ค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ เทป 

พี วี ซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ

ไข แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือ 

หรือจา้งพมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนใน

ส านกังาน ฯลฯ     

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

90,000 บาท

ค่าวสัดุ 710,000 บาท

วสัดุส านกังาน
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จ านวนวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000 บาท

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมโครโฟน 

ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบั

ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และ

ชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 

มูฟวิง่คอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั

วทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ดอกล าโพง 

แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ                                                           

                                                                                                                      

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวนวสัดุงานบ้านงานครวั 20,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มีด ถงั ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ย

ชาม ช้อนสอ้ม กระจกเงา โอง่น ้า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร 

เครือ่งตีไขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า รวมถงึ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระตดิน ้ารอ้น กระ

ตดิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วาด 

เขง่ มุง้ ผา่ปุทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปูโตะ๊ น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวน

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมต้า่งๆ คอ้น คีม ชะแลง จอบ สิว่ เสียม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ 

เครือ่งวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกดิง่ สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมือ ราวพาดผา้ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ทอ่น ้าและอุปกรณ์

ประปา ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ

                                                                                                                                

 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

100,000 บาทวสัดุก่อสรา้ง
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จ านวน

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลดัซ์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร 

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย

ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  เบาะรถยนต์ 

เครือ่งยนต์ (อะไหล)่ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า แบตเตอร์รี ่

จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟเบรก อาจาจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง รถยนต์ กนัชนรถยนต์ 

เข็มขดันิรภยั ฯลฯ

                                                                                                                                  

     - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท

 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 73



 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 74

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ

ไปในระยะเวลาอนัส ัน้ ส าหรบัรถยนต์สว่นกลาง และเครือ่งจกัรกล ของส านกัปลดัฯ หรือ่หน่วย

งานอืน่ทีร่ว่มท าภารกจิ ตามอ านาจหน้าที ่  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ดงัน้ี  

(1) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  แกส๊หุงตม้ น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ซ ฯลฯ     

                                                                                                                                 

 -เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค

4)หนงัสืออ าเภอควนกาหลงที ่สต 0023.7/ว 309 ลงวนัที ่19 เมษายน 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใช้

สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 

 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000 บาท

 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 74
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วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเกษตร  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี                                                                        

  1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุเกษตร ดงัน้ี                                                                                    

(1)ก. ประเภทวสัดุคงทน                                                                                                 

       -ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตดิอายุการใช้งานไมย่ืนยาว หรือเมือ

น าไปใช้แลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแลว้ไม่

คุม้คา่ ดงัน้ี   เคียว สปรงิเกอร์ จอบหมุน ผานไถกระทะ คราดซีพ่รวนดนิ ระหวา่งแถว เครือ่งดกั

แมลง  ตะแกรงรอ่นเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชงั 

ฯลฯ                                                                                                                             

    (2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

 - ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี   ปุ๋ ย  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์  

พืชและสตัว์ พนัธ์ุสตัว์ปีก และสตัว์น ้า  วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ขยายพนัธ์ุพีช เช่นใบมีด เชือก 

ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ  หน้ากากป้องกนัสารพษิ  ฯลฯ    

 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบและหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

5)พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2561 

6)ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

วสัดุการเกษตร 50,000 บาท

 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 75
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จ านวน

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ

ไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ขาต ัง้กลอ่ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวงิใสฟี่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอ

เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  พูก่นั ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม 

เมมโมรีก่าร์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผน่ซีด)ี รูปสีหรือ

ขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ     

- เป็นไปตาม หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

 ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 76
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วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม่  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท  

3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

4. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป

บนัทกึขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือ

เทปพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดาษตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น 

Ram คตัซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 

(Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) 

Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอา่นและ

บนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 90,000 บาท
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะและประเภทตามระเบียบวธีิตดิต ัง้งบประมาณ เช่น วสัดุ

คงทน มเิตอร์น ้า -ไฟฟ้า ,หวัวาล์ว เปิด-ปิด แกส๊ ฯลฯ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิหนงัสือส ั่งการและระเบียบ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

3)พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2561

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน  คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใช้จา่ย

เพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักลา่วและคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร  เช่น  คา่เช่าเครือ่ง  คา่

เช่าหมายเลขโทรศพัท์    คา่บ ารุงรกัษาสาย  ฯลฯ 

- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ ระเบียบ และหนงัสือส ั่งการดงัน้ี

1)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

2) พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2561                          3)

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เช่น  คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่เทเลกซ์  คา่วทิยุ

ตดิตามตวั  คา่วทิยุสือ่สาร  คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม  คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เน็ต

รวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เช่น  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เช่าช่องสญัญาณดาวเทียม  

เป็นตน้  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ช้บรกิารดงักลา่วและคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้

เกีย่วกบัการใช้บรกิาร 

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการดงัน้ี                                                                                     

หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 

ค่าบรกิารโทรศพัท์ 36,000 บาท

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 466,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 260,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแล

รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่

16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 

วสัดุอืน่ 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแล

รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่

16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
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รวม

รวม

จ านวนโครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 81,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน ดงัน้ี                                                               1.

เกา้อีพ้กัคอย 4 ทีน่ ั่ง จ านวน 2 ชุด จ านวนเงนิ 12,000 บาท  โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี  ขนาดไม่

น้อยกวา่ (กวา้ง x ลกึ x สูง) 200.2 x 54 x สูง 83 ซม.

2.ตูเ้หล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลือ่น 4 ฟุต จ านวน 7 ตู ้ จ านวนเงนิ 41,300 บาทโดยมี

คุณลกัษณะดงัน้ี

ตูเ้อกสารเหล็กบานเลือ่นกระจก จดัเก็บ 3 ช ัน้ (ตู ้5 ฟุต)

บานเลือ่นกระจก 2 ประต ู ขนาดไมน้่อยกวา่ (กวา้ง x ลกึ x สูง)  1152.3x40.6x87.8  ซ.ม. 

3.ตูเ้หล็ก เก็บเอกสาร 2 บานเปิดมือจบั จ านวน 1 ตู ้ จ านวนเงนิ  จ านวนเงนิ 4,900 บาท  โดย

มีคุณลกัษณะดงัน้ี

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาดไมน้่อยกวา่(กวา้ง x ลกึ x สูง)  91 x 45 x182 ซ.ม.

ประตูบานเปิด มือจบัเขาควาย  ภายในมีแผน่ปรบัระดบั 3  ช ัน้

4.ตูเ้หล็กเก็บเอกสารกระจกสูงชนิดบานเลือ่นสูง จ านวน 2 ตู ้  จ านวนเงนิ 15,800 บาท โดยมี

คุณลกัษณะดงัน้ี

ขนาดไมน้่อยกวา่  (กวา้ง x ลกึ x สูง)   91.5  x 45.7 x 183 ซม.

ประตูเป็นบานเลือ่น มือจบัฝงั

ภายในมีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 แผน่ แบง่เป็น 4 ช ัน้

5.ช ัน้วางหนงัสือพมิพ์ จ านวน 2 ตวั   จ านวนเงนิ 7,000 บาท โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี       

- โครงสรา้งไม ้แข็งแรง ทนทาน

- ขนาดไมน้่อยกวา่  50x83x152 ซ.ม.

- สีลายไม้

- เป็นไปตามการจดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนือ่งจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่  169-170  ล าดบัที ่9 

ค่าครุภณัฑ์ 359,900 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบลงทุน 5,230,707 บาท
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ )  ดงัน้ี 

1. เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิดแขวน  มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 

30,000 บีทีย ู จ านวน 4  เครือ่ง    

2. เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิดแขวน  มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 

18,000 บีทีย ู จ านวน 1  เครือ่ง                                    

-  เป็นไปตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี

1)  ขนาดทีก่า้หนดเป็นขนาดไมต่่า้กวา่ .......... บีทีย ู            

   แบบแยกสว่น         

2)  ราคาทีก่า้หนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง

3)  เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการทา้ความเย็นขนาดไมเ่กนิ 40,000 บีทีย ู ตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5         

4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบสา้เร็จรูปท ังชุด ท ังหน่วยสง่ออก  ความเย็นและหน่วย

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกนั           

5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผน่ฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric 

grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้ สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และ

อุปกรณ์สามารถทา้ความสะอาดได ้ 

       -  ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน                

       -  ชนิดตดิผนงั

สา้หรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ                                        

 6)  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์     

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน                              

(จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ)

189,400 บาท

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  (โตะ๊หมูบู่ชา) 8,500 บาท

จดัซ้ือโตะ๊หมูบู่ชา จ านวน 1 ชุด   โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี  

1) ท าดว้ยไมส้กั

2)โตะ๊หมูบู่ชา  9 ตวั ความกวา้ง ตวัละ 9 นิว้ 

3) มีฐานรองโตะ๊หมู่

      

- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2    

หน้าที ่ 195   ล าดบัที ่ 2
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จ านวน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน 80,100 บาท

7)  การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3) ใหเ้ป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่3/2539 (คร ังที ่57)  เมือ่วนัที ่14  มถิุนายน 

2539  เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ีประสทิธภิาพ

สูง (EER)  นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา โดยใช้หลกัการเปรียบเทียบคุณสมบตั ิ คือ

-  ถา้จ านวนบีทียูเทา่กนั  ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ทีน้่อยกวา่    

-  ถา้จ านวนบีทียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจ านวนบีทียูหารดว้ยจ านวนวตัต์ (บีทียูตอ่วตัต์)

ผลทีไ่ดค้ือคา่ EER ถา้คา่ของ EER สูง ถือวา่เครือ่งปรบัอากาศมีประสทิธภิาพสูงสามารถ

ประหยดัพลงังานไดด้ีกวา่

       

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561                

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2     

หน้าที ่193    ล าดบัที ่ 1            

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน   ดงัน้ี  

                                                                                                                                  

   1.เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน จ านวน 2 ชุด  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี

(10) เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังานส านกังาน ราคา 17,000 บาท /เครือ่ง 

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน        

(4 Thread)โดย มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 

MB  / มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB      / มี

หน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB 

หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  / ม ี

DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย  / มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง  / มีช่องเชือ่มตอ่ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง  มีแป้นพมิพ์และเมาส์  / มีจอภาพ

ในตวั และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  / สามารถใช้

งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
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2.เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด network  จ านวน 2 เครือ่ง โดยมี

คุณลกัษณะ ดงัน้ี

(46) เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 (33 หน้า/นาท)ี 

ราคา 15,000 บาท 

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน / มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi /มีความเร็วใน

การพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 33 หน้าตอ่นาท ี(ppm) / สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด ้ /

มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB / มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง  / มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ / มีถาดใสก่ระดาษได้

ไมน้่อยกวา่ 250 แผน่ - สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

 

3.เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ จ านวน 2 เครือ่ง  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี

(42) เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน /  เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ / มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi / มี

ความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่  20 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ  8.8 ภาพตอ่  /มี

ความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่นาท ี(ipm) / มี

ช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง / มีถาดใส่

กระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  50 แผน่  /สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

4.เครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เครือ่ง โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี

(61) เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 

- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่  800 VA (480 Watts) /เป็นไปตามคุณลกัษณะตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกจิและสงัคม   

 -รายละเอียดอืน่ ๆ ตามทีอ่บต.ก าหนด       

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่166  ล าดบัที ่1 
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รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการกอ่สรา้งระบบกรองน ้าส านกังาน อบต ควนกาหลง ตามแบบ

ที ่อบต. ก าหนด                                                      

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

 

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่ 138    ล าดบัที ่  12 

ค่าตดิต ัง้ระบบประปาและอุปกรณ์ ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้แรก   

ในอาคารหรือสถานทีร่าชการพรอ้มการก่อสรา้งหรือภายหลงั

การก่อสรา้ง

โครงการก่อสรา้งระบบกรองน ้าส านกังานอบต.               

ควนกาหลง

104,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการ โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งรอบอาคารส านกังาน อบต.ควน

กาหลง ระยะทาง 235 เมตร โดยมีลกัษณะดงัน้ี 1.เสาคอนกรีต 2.โคมไฟฟ้า  ตามแบบที ่อบต.

ก าหนด     

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่128  ล าดบัที ่ 19 

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งรอบอาคารส านกังาน           

 อบต.ควนกาหลง

308,507 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 4,871,707 บาท

ค่าตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้แรกใน

อาคารหรือสถานทีร่าชการพรอ้มการก่อสรา้งหรือภายหลงัการ

ก่อสรา้ง
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จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการก่อสรา้งห้องเก็บพสัดุ 995,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งตามโครงการกอ่สรา้งหอ้งเก็บพสัดุ ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 12 เมตร 

ตามแบบที ่อบต ก าหนด                                            

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่ 137  ล าดบัที ่ 8 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งตามโครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถทีท่ าการอบต.ควนกาหลง 1 หลงั ขนาด 

24  X 15 เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด                      

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่ 137   ล าดบัที ่ 7 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งตามโครงการกอ่สรา้งโรงซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัรกล อบต.ควนกาหลง 

ขนาด 10 X 30 เมตร ตามแบบที ่อบต. ก าหนด

                                                                                         

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่128   ล าดบัที ่ 20 

โครงการก่อสรา้งโรงซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัรกล 532,500 บาท

โครงการก่อสรา้งโรงจอดรถทีท่ าการอบต.ควนกาหลง 850,000 บาท

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ
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จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณรอบอาคารส านกังาน อบต.

 ควนกาหลง

150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิตามโครงการตอ่เตมิบรเิวณพ้ืนทีด่า้นหลงัอาคาร อบต.ควนกาหลงพรอ้ม

ครุภณัฑ์ เช่น เวทีประชาคม  หอ้ง ICT ตามแบบที ่อบต ก าหนด                           

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่128  ล าดบัที ่ 21

เพือ่จา่ยเป็นค่า่ปรบัปรุง ตามโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณรอบอาคารส านกังาน อบต. ควน

กาหลง  ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด                      

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่  138   ล าดบัที ่  13 

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

โครงการต่อเตมิบรเิวณพ้ืนทีด่้านหลงัอาคาร          อบต.ค

วนกาหลงพรอ้มครุภณัฑ์

995,000 บาท

โครงการก่อสรา้งอาคารละหมาด 945,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งตามโครงการกอ่สรา้งอาคารละหมาด ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 

พรอ้มหอ้งน ้า ตามแบบที ่อบต ก าหนด                         

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่137     ล าดบัที ่ 9 
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วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

รวม

รวม

จ านวนโครงการประเมนิความพงึพอใจในการให้บรกิารของ         

อบต.ควนกาหลง

30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ส ารวจและประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารประชาชนขององค์การบรหิาร

สว่นต าบลควนกาหลง                                                                                                     

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ึี

หนงัสือทีม่ท 0809.3/ว380  ลงวนัที ่26 ก.พ.2558  เรือ่ง ประกาศ กจ.,กท.,และกอบต. เรือ่ง 

ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน

อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และ

พนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558                                                      

       

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่144 ล าดบัที ่3

งบรายจา่ยอืน่ 30,000 บาท

รายจา่ยอืน่ 30,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวนโครงการจดัเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพือ่การพฒันาต าบล 80,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐาน ในการพฒันาต าบล และคา่ใช้จา่ยอืน่  ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง                                                                          

- เป็นไปตาม ระเบียบ  หนงัสือส ั่งการ  

ดงัน้ี                                                                                                           

1) หนงัสือที ่มท 0810.2 / ว 1596 ลงวนัที ่10 เม.ย.2556

2) หนงัสือที ่มท 0810.2/ว 4413 ลงวนัที ่30 ต.ค. 2556

3) หนงัสือที ่มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัที ่2 ก.พ. 2558

                                                                      

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี (พ.ศ.2561-2564) 

หน้าที ่ 147    ล าดบัที ่   8    

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 80,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 87 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 88 

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 338,400 บาท

งบบคุลากร 2,673,900 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,673,900 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานทีไ่ดร้บัตามระเบยีบก าหนด

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการส านกังาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   ลงวนัที ่

30 ธนัวาคม 2558

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งของพนกังานจา้งทีม่อียู่ในสงักดักองคลงั 

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการส านกังาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆ แกพ่นกังานจา้งในสงักดักองคลงั

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการส านกังาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

งานบรหิารงานคลงั 4,727,900 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 47,100 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 2,174,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนแกพ่นกังานสว่นต าบล  สงักดักองคลงั อบต.ควน

กาหลง

   - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการส านกังาน กจ. กท.และ 

ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ

ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว , เงนิปรบัเพิม่ตามคณุวุฒิ , คา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรบั

พนกังานสว่นต าบล , เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัสูร้บ (พ.ส.ร.)

- เป็นไปตามประกาศ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

1)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนกังาน

สว่นทอ้งถิน่ได้

รบัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน 

ลงวนัที ่22 เมษายน 2547

2)หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 

2548  เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน (การ

ก าหนดให้ขา้ราชการการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดอืนคา่ตอบแทน

เป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)  

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 72,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

งบด าเนินงาน 1,528,000 บาท

คา่ตอบแทน 604,000 บาท

1. คา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารงานพสัดภุาครฐั ให้แกบ่คุคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง , บคุคลหรือคณะกรรมการ

ด าเนินงานจา้งทีป่รกึษา , บคุคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงาน

กอ่สรา้ง และ คณะกรรมการพจิารณาความเสยีหาย

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

2) ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

3) หนงัสอืส ั่งการ กระทรวงการคลงั ที ่กค 0402.5/ว 516  ลงวนัที ่9 กนัยายน 2560 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ

2.  คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่เป็นกรณีพิเศษ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง

 - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ให้เป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรือ่ง การด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน

อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ให้เป็นรายจา่ย

อืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

3) หนงัสอืส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 

กมุภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไป

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี

ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่  ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558                                                                                      

  4) หนงัสอืส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 

ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการก าหนด

ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

      

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้งทีม่าปฏบิตังิาน

- เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 12,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
500,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

คา่เชา่บา้น 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัและ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม สมัมนาของบคุลากรในสงักดั

- เป็นไปตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555   และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม เชน่ คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมของ

พนกังานสว่นต าบลและลูกจา้ง ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากร และหน่วยงาน

ตา่ง ๆ

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000 บาท

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 100,000 บาท

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 60,000 บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น/คา่เชา่ซ้ือบา้นให้แกพ่นกังานสว่นต าบลสงักดักองคลงั 

- เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี

  1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

  2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559 เรือ่ง 

หลเักณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลในสงักดักองคลงั  

-เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 

 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการเชน่ เย็บปกหนงัสอื เขา้ปกหนงัสอื  คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ คา่จา้ง

แรงงาน คา่เชา่ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ คา่จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ วารสาร ฯลฯ

-  เป็นไปตามระเบยีบ  พระราชบญัญตั ิ และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657   ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556   เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 2559  

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค

5)หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  ลงวนัที ่19  มนีาคม 2561

รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 10,000 บาท

คา่ใชส้อย 770,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 550,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ คา่เชา่วสัดุ

อปุกรณ์ คา่จา้งลูกจา้ง คา่ถา่ยเอกสาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ

 - เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2550

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29 

กมุภาพนัธ์ 2551  

3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 

ลงวนัที ่9 มกราคม 2555

4) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่

มท 0808.3/ว 483  ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2  

หน้าที ่183  ล าดบัที ่ 5

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ เชน่ คา่สปอร์ตโฆษณา คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

คา่จดัพมิพ์แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ คา่อดัสปอร์ตประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัโครงการ 

- เป็นไป ตามพระราชบญัญตั ิหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

1)  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  พ.ศ.2540

2)  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว4522  ลงวนัที ่11 สงิหาคม 2558

3)  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559  

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)                                                

หน้าที ่149  ล าดบัที ่ 12

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จดัท าเอกสาร คา่อาหาร

กลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ

 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

 - หนงัสอืส ั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/

ว 3028  ลงวนัที ่6  มถินุายน  2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที ่ 150    ล าดบัที ่ 13

โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ดา้นการเงนิการคลงั

20,000 บาท

โครงการประชาสมัพนัธ์ในการจดัเก็บภาษี 5,000 บาท

โครงการออกหน่วยบรกิารเคลื่อนทีร่บัช าระภาษี 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการออกหน่วยเคลือ่นทีร่บัช าระภาษี เชน่ คา่วสัดุ

อปุกรณ์    ป้ายประชาสมัพนัธ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ

เป็นไปตามระเบยีบและหนงัส ั่งการ ดงัน้ี 

1) หนงัสอืส ั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4522 ลงวนัที ่11 สงิหาคม 2558

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559  

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1  

หน้าที ่  33     ล าดบัที ่1
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 91 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 92 

จ านวนคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็นการ

จา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน  ให้จา่ยจากคา่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเองให้ปฏบิตัิ  ดงัน้ี                           

(1)  คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกให้จา่ยจากคา่ใชส้อย

(2)  คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้จา่ยจากคา่วสัดุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134    ลงวนัที ่

 9  มถินุายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

   6) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค      

7) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19  มนีาคม 

2561                                                                        
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รวม

จ านวน

คา่วสัดุ 114,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  เป็นรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี  

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

3.  รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือซอ่มแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อี้พลาสตกิ แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต ัง้ 

(กระดานด า) ทีถ่พ้ืูน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ 

กญุแจ ภาพเขยีน แผนที ่พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้านชือ่ส านกังาน หรือ

หน่วยงาน แผน่ป้ายจาราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่ ่มา่นปรบัแสง (ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผนื) 

นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้านา

ลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ 

เทป พี วี ซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน 

กระดาษไข แฟ้ม สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้าก

การซ้ือ หรือจา้งพมิพ์ ของใชใ้นการบรรจุหีบห่อ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชน

ในส านกังาน ฯลฯ     

เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวนวสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น 4,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  เป็นรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือ

เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ ส าหรบัรถยนต์สว่นกลางสงักดักองคลงั รวมถงึรายจา่ย

ดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ดงัน้ี  

(1) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  แกส๊หุงตม้ น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดเีซล 

น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบี น ้ามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ซ ฯลฯ     

- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนต์ขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 

5) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19  มนีาคม 2561

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 94 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 95 

จ านวนวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  เป็นรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือ

เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือซอ่มแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ขาต ัง้กลอ่ง ขาต ัง้เขยีนภาพ กลอ่งและระวงิใสฟี่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอ

เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ฟิวเจอร์บอร์ด สติก๊เกอร์ พูก่นั ส ีกระดาษ

เขยีนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีก่าร์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดโีอเทป

, แผน่ซีดี) รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม ฯลฯ     

- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 95 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 96 

จ านวนวสัดคุอมพิวเตอร์ 55,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  เป็นรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม ่ ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท  

3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

4. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือซอ่มแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป

บนัทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือ

เทปพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดาษตอ่เนื่อง สายเคเบลิ ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เชน่ 

Ram คตัซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 

(Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) 

Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอา่นและ

บนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบ

ซีดรีอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   Ethernet Card, Lan 

Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ 

แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดรีอม (CD ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบยีบและ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 96 
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รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

คา่ครุภณัฑ์ 526,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบลงทุน 526,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 40,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัสง่ไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณตั ิคา่ดวงตราไปรษณีย์

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657

 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  ดงัน้ี

1. ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลือ่นแบบพวงมาลยัพรอ้มตูเ้ดีย่ว 1 ตู ้และตูคู้ ่4 ตู ้1 แถว      ขนาด

รวมยาว ไมน้่อยกวา่ 370 ซม. มาตรฐาน มอก. จ านวน  1 ตู ้  

2. โตะ๊ท างาน  แบบเหล็ก ขนาด ไมน้่อยกวา่  150 x 70 x 70 ซม.  จ านวน  1  ตวั 

3. เกา้อี้ท างานแบบพนกัพงิ ขนาดไมน้่อยกวา่ 48 x 64 x 86 ซม. มาตรฐาน มอก.  จ านวน  

9  ตวั

- เป็นไปตามราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่167  ล าดบัที ่ 2

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  ตามโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ  

ดงัน้ี

1. ตูเ้หล็กเก็บระวางแผนที่ แบบ 5 ลิน้ชกั ขนาดไมน้่อยกวา่ 108x78x48 ซม. จ านวน  2  ตู ้

ใชส้ าหรบัเก็บระวางแผนที ่   

2. ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลือ่นแบบพวงมาลยัพรอ้มตูเ้ดีย่ว 1 ตู ้และตูคู้ ่4 ตู ้1 แถว ขนาดรวม

ยาวไมน้่อยกวา่  370 ซม. มาตรฐาน มอก.  จ านวน  1 ตู ้ ใชส้ าหรบัเป็นตูเ้ก็บสารบบทีด่นิ    

จ านวนเงนิ  

-เป็นไปตามราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ตีามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

- เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2550

 2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29 

กมุภาพนัธ์ 2551  

 3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวนัที ่9 มกราคม 2555

 4)หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว 483  ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 

2561

  -  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที2่    

หน้าที ่ 169   ล าดบัที ่ 8

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน                              (ตาม

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ)

200,000 บาท

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 240,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 97 
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ตามโครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ตามรายการดงัน้ี

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง

โดยมคีณุลกัษณะ  ดงัน้ี 

- จอภาพไมน้่อยกวา่ 19  นิ้ว

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 Core) จ านวน  1  หน่วย มี

หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา

พ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือดกีวา่ ดงัน้ี

    1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า

ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 

     2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลประมวลผลกลางแบบ 

Graphics processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ

ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ

    3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการ

แสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 

TB หรือชนิด Solid State disk ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน  1  หน่วย  

- ม ีDVD-RW หรือ ดกีวา่  จ านวน  1  หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Intetface) แบบ 10/100/1000  Base - T หรือ

ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Intetface)  แบบ USB 2.0  หรือดกีวา่ ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง 

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 

- มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อย

กวา่ 19  นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 65,000 บาท
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2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network จ านวน 2 เครื่อง  โดยมี

คณุลกัษณะ ดงัน้ี

- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาท ี(ppm)

- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้

- มหีน่วยความจ า (memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Intetface) แบบ USB  2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Intetface) แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่ 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง หรือสามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi- Fi) ได้

- มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่

- สามารถใชไ้ดก้บั A4 , Letter , Legal และ Custom 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง โดยมคีณุลกัษณะ ดงัน้ี

- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าได ้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที

   เป็นไปตามคณุลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม   

   

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

4)  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่ 170   ล าดบัที ่10

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 99 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 100 

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ตามโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิ โดยจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุุก๊ส าหรบังานประมวลผล   จ านวน  1  เครือ่ง โดย

มคีณุลกัษณะดงัน้ี

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 Core) จ านวน  1  หน่วย โดยมี

คณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือดกีวา่ดงัน้ี

    1) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB มคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz  และ มหีน่วยประมวลผลดา้นกราฟฟิก 

(Graphics processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8  แกน  หรือ 

    2)  ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB มคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz  และ มเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้น

กรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู 

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard drive) ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State 

drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน  1  หน่วย  

- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 

นิ้ว

- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)จ านวน1

หน่วย

 -เป็นไปตามคณุลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

-  เป็นไปตามรเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2550

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29 

กมุภาพนัธ์ 2551  

 3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวนัที ่9 มกราคม 2555

หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว 483  ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561

  - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2   

หน้าที ่ 169    ล าดบัที ่ 7 

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์                     (ตาม

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ)

21,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 100 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 101

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนแกพ่นกังานสว่น

ต าบล จ านวน 12 เดอืน

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราว เงนิปรบัเพิม่ตามวุฒ ิคา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรบั

พนกังานสว่นต าบล เงนิเพืม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.)

- เป็นไป ประกาศ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนกังาน

สว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 

2)หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 

2548  เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน       

(การก าหนดให้ขา้ราชการการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดอืน

คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)  

3) หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 

2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงเงนิคา่จา้งประจ าปีของพนกังานจา้งทีม่อียู่ในสงักดั  ไดแ้ก ่

ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยั , คนงานท ั่วไป (งานป้องกนัและและบรรเทา

สาธารณภยั ) จ านวน 12 เดอืน

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 502,000 บาท

งบบคุลากร 726,100 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 726,100 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 19,100 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 150,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 1,068,500 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 101



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 102

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้แกพ่นกังานสว่นต าบล

 - เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 55,000 บาท

งบด าเนินงาน 342,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆ  แกพ่นกังานจา้งไดแ้ก่ ผูช้ว่ย

เจา้หน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยั , คนงานท ั่วไป (งานป้องกนัและและบรรเทาสา

ธารณภยั ) จ านวน 12 เดอืน

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทน 10,000 บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 5,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการให้แกพ่นกังานสว่นต าบลและ

พนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิาน                                                                                       

  - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 102



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 103

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

รวม

จ านวน

จ านวน

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน เชน่คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที ่  122   ล าดบัที ่ 5

 

คา่ใชส้อย 252,400

โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน 11,000

โครงการเฝ้าระวงัภยัในชุมชน ร่วมรณรงค์การประหยดัน ้า

ใช ้พรอ้มประสานใจตา้นภยัแล้ง

100,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการเฝ้าระวงัภยัในชุมชน  รว่มรณรงค์การประหยดั

น ้าใช ้พรอ้มประสานใจตา้นภยัแลง้ เชน่คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่น ้ามนัเช้ือเพลงิ คา่วสัด ุและ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  123   ล าดบัที ่ 7 

บาท

บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 103



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 104

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 100% 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกนัเฝ้าระวงัภยัเด็กจมน ้า  เชน่ คา่

วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ  จ านวน 1 รุ่น

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  123   ล าดบัที ่ 9 

 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั  100% เชน่ คา่

วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ   และระเบยีบ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  122  ล าดบัที ่  6 

โครงการรณรงค์ป้องกนัเฝ้าระวงัภยัเด็กจมน ้า 12,000 บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพกจิการและเครือขา่ย อปพร.

อบต.ควนกาหลง

50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการพฒันาศกัยภาพกจิการและเครือขา่ย  อปพร.อบต.

  ควนกาหลง เชน่ คา่วทิยากร คา่ยานพาหนะ คา่อาหาร คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการ 

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  123     ล าดบัที ่ 8  

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 104



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 105

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

จ านวน

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง

ถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์

9,500 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทาง

ถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ เชน่ คา่ป้าย ประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่เชา่เต็นท์ และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและ ระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและ

สง่เสรมินกักฬีาเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  121   ล าดบัที ่ 2 

 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่เชา่เต็นท์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการ

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละ  ระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและ

สง่เสรมินกักฬีาเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  121  ล าดบัที ่ 1

 

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง

ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่

9,500 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 105



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 106

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวน

จ านวน

บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการสรา้งเครือขา่ยเพือ่รณรงค์สง่เสรมิความรูสู้ไ้ฟป่า  

เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  121   ล าดบัที ่3

 

โครงการสรา้งเครือขา่ยเพือ่รณรงค์สง่เสรมิความรูสู้้ไฟป่า 11,600 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการสง่เสรมิความรูแ้ละซกัซอ้มการปฏบิตักิาร

ป้องกนัอบุตัเิหตใุนชุมชน เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่อาหาร คา่วมิยากร และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละ  ระเบยีบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตาม แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที ่  122   ล าดบัที ่ 4

 

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละซกัซอ้มการปฏบิตักิารป้องกนั

อุบตัเิหตใุนชุมชน

13,800

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 106



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 107

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

จ านวนคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000 บาท

 (รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็น

การจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน  ให้จา่ยจากคา่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเองให้ปฏบิตัิ  

ดงัน้ี                           

(1)  คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกให้จา่ยจากคา่ใชส้อย

(2)  คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใชใ้นการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้จา่ยจากคา่วสัดุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค   

7)หนงัสอือ าเภอควนกาหลงที ่สต 0023.7/ว 309 ลงวนัที ่19 เมษายน 2561 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ยใน

ลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 107



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 108

วนัทีพ่มิพ์ :31/7/2561  09:55:50

รวม

จ านวนวสัดกุอ่สรา้ง

บาท

10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง ส าหรบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.ควนกาหลง   

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้

งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ย

ดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือ

ซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมต้า่งๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้

เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่ สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ 

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาสี ปนูขาว ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

ให้คนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  ดงัน้ี  ทอ่น ้าและ

อปุกรณ์ประปา ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

     

คา่วสัดุ 80,000
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดดุบัเพลงิ  รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็น

ตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดดุบัเพลงิ  ดงัน้ี  

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ถงัดบัเพลงิ  ลูกบอลดบัเพลงิ  ฯลฯ     

-เป็นไปตาม หนงัสือ่ส ั่งการดงัน้ี

(1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

    

วสัดเุครื่องดบัเพลงิ 70,000 บาท
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แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 3,151,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพช ั่วคราวแกพ่นกังานสว่นต าบล จ านวน 12 เดอืน 

  - เป็นไปตามประกาศ และหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี

1)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ขา้ราชการหรือพนกังาน

สว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547           

 2)หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 

2548  เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน    

(การก าหนดให้ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดอืน

คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)  

เงนิเดอืนพนกังาน 1,560,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล  จ านวน 12 เดอืน             

 -เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

งบบคุลากร 2,050,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,050,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 340,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 12 เดอืน   

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี                                                                                

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและคา่ตอบแทนพเิศษพนกังานสว่นต าบล จ านวน 12 เดอืน    

                              

   - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี                                                                              

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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รวม

รวม

จ านวน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวแกพ่นกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป  

จ านวน 12 เดอืน  

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี                                                                             

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
450,000 บาท

1.คา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารงานพสัดภุาครฐั ให้แกบ่คุคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง 

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560                       

2) ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

 3) หนงัสอืส ั่งการ กระทรวงการคลงั ที ่กค 0402.5/ว 516  ลงวนัที ่9 กนัยายน 2560 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ

2.คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่เป็นกรณีพิเศษ

เพือ่จา่ยเป็นประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ แกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง     

       - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ   ดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ให้เป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรือ่ง การด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ

แทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ให้เป็น

รายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

3) หนงัสอืส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 

กมุภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไป

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่  ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558

4) หนงัสอืส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 

ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการก าหนด

ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

งบด าเนินงาน 1,101,000 บาท

คา่ตอบแทน 516,000 บาท
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้แกพ่นกังานสว่นต าบล

- เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน 

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 6,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นให้แกพ่นกังานสว่นต าบล

- เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559    เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

คา่เชา่บา้น 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง                                                                                                                           

 - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เขา้เลม่ คา่จา้งแรงงาน คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ

                                                                                                                                

  - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ ระเบยีบ  และ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค

 

รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 80,000 บาท

คา่ใชส้อย 390,000 บาท

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม เชน่คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน ในการ

ฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง และพนกังานครู  ตามแผนการฝึกอบรมของ

สถาบนัพฒันาบคุลากร และหน่วยงานตา่งๆ               

-  เป็นไปตามระเบยีบ  ดงัน้ี                                                                                      

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ 

คา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม สมัมนาของพนกังานสว่น

ต าบล  พนกังานจา้ง  และพนกังานครู

 - เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ
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คา่วสัดุ 195,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 45,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ ให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ                         

                                                                                                                                

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่

สาธารณูปโภค                                                                                 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังานตา่ง ๆ เชน่ กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช้

งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ย

ดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ 

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้สามารถใชง้านได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็น

ตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือ

ซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กญุแจปากตาย กญุแจเลือ่น คมีล็อค 

ล็อคเกยีร์ ล็อคคลดัซ์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจาจร ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย

ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

ให้คนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  ดงัน้ี  เบาะรถยนต์ 

เครือ่งยนต์ (อะไหล)่ ชุดเกยีร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า 

แบตเตอร์รี ่จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟเบรก อาจาจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง รถยนต์ 

กนัชนรถยนต์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 30,000 บาท
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วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลื่น 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดนุ ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่                                                         

                                                                                                                               

 - เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรเด็ก  

                                                                                                                                

 - เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ หมกึพมิพ์ แผน่ซีดี ฯลฯ  โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุ

คอมพวิเตอร์  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือ

ซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, 

Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 

Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หวัพมิพ์หรือเทปพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เนื่อง สายเคเบลิ ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

ให้คนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระ

หรือแป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) 

เชน่ Ram คตัซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 

(Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 

(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่ง

อา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard 

Disk) แบบซีดรีอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   

- เป็นไปตามระเบยีบ  หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดคุอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 18,788,100 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 3,500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนครูผูด้แูลเด็ก   จ านวน 12 เดอืน                     

  -  เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิดงัน้ี

พระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

งบบคุลากร 5,694,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,694,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวแกพ่นกังานจา้ง ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก                 

จ านวน 12 เดอืน                                                                                                        

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,560,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกพ่นกังานจา้ง ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก จ านวน 12 เดอืน

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 

หนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เงนิวทิยฐานะ 504,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วทิยฐานะครูผูด้แูลเด็ก จ านวน 12 เดอืน                                               

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิดงัน้ี

พระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ให้แกพ่นกังาน

ครู                                                       

 - เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน 

งบด าเนินงาน 7,212,800 บาท

คา่ตอบแทน 100,000 บาท
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รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 160,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งแรงงาน จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ เพือ่สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก                                                                                                      

                                                                                                                               

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถินุายน 

2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค

คา่ใชส้อย 3,983,100 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร

โครงการฝึกอบรมและน าครูผูด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็ก 

คณะกรรมการศนูย์ และบคุลากรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาดงูาน

กจิการของ ศพด.ทีไ่ดม้าตรฐาน

70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการกฬีาสศีนูย์พฒันาเด็กเล็ก  เชน่ คา่เชา่เตน้ท์ เครือ่ง

เสยีง ของรางวลั อปุกรณ์การแขง่ขนั ฯลฯ                                                                        

                                                                                                                                

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

 2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและ

การสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ล าดบัที ่12

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการแขง่ขนัทกัษะ/กีฬาสีเด็กเล็ก 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการฝึกอบรมและน าครูผูด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็ก 

คณะกรรมการศนูย์ฯ และบคุลากรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งศกึษาดงูานกจิการของ ศพด.ทีไ่ดม้าตรฐาน 

เชน่ คา่พาหนะ คา่เบีย้เล้ียง คา่ทีพ่กั คา่ของทีร่ะลกึ ฯลฯ                                                     

                                                                                                                                

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมฯ  พ.ศ.2557   

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่  พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2    

หน้าที ่116 ล าดบัที ่1

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 119



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 120
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารศกึษา สือ่การเรียนการสอน ให้แกเ่ด็กนกัเรียนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

                                                                                                                                

   -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1)พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

2)หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21 ม.ย.61

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่111 ล าดบัที ่7 

โครงการจดัซ้ือวสัดกุารศกึษาสือ่การเรียนการสอน

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา  วสัดกุารศกึษา)

799,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัให้แกเ่ด็กนกัเรียนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก                               

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

 2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21 ม.ย.61

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่ 113 ล าดบัที ่10

โครงการอาหารกลางวนั                                    

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา)

2,303,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัซ้ือเครือ่งแบบนกัเรียน ให้แกน่กัเรียน อายุ 3-5 ขวบ 

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก                                                                                                 

       - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0812/ว3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.61 

- เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2              

หน้าที ่117  ล าดบัที ่4

โครงการจดัซ้ือเครื่องแบบนกัเรียน                         

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา           

เครื่องแบบนกัเรียน)

141,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก          

   - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 ม.ย.61                          

  - เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2               

     หน้าที ่ 118 รายการที ่5   

โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน                                

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา           กจิกรรม

พฒันาผูเ้รียน)

202,100 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 120



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 121
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการจดัซ้ือหนงัสือเรียน                                       

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการบรหิารสถานศกึษา    หนงัสือ

เรียน)

94,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กกอ่น

วยัเรียน เชน่ คา่เชา่เครือ่งเสยีง เตน้ท์ เกา้อี้ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ                                    

      - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานฯ  

พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่109 ล าดบัที ่2

โครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กกอ่น

วยัเรียน

20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์การเรียน ให้แกศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก                                         

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

 2)หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.61                           

  - เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2              

หน้าที ่ 117  ล าดบัที ่ 3

โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน                        

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการบรหิารสถานศกึษา    อุปกรณ์การ

เรียน)

94,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหนงัสอืเรียน ให้แกศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก                                               

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบยีบ ดงัน้ี

 1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

2)หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.61                           

  - เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2             

หน้าที ่ 117 ล าดบัที ่2

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 121
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รวม

จ านวน

เพือจ่า่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้า เชน่ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โดย

จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือ

ซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมโครโฟน 

ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบั

ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และ

ชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 

มฟูวิง่คอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ

ส าหรบัวทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จานรบัสญัญาณดาวเทยีม ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

ให้คนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  ดงัน้ี  ดอกล าโพง 

แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ

                                                                                                                              

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000 บาท

คา่วสัดุ 3,074,700 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 122
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ น ้าดืม่ น ้ายาถพ้ืูน น ้ายาลา้งห้องน ้า ฯลฯ 

ให้แกศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก  โดยจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือ

ซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มดี ถงั ถาด แกว้น ้า 

จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม กระจกเงา โอง่น ้า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด 

เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า รวมถงึ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

กระตดิน ้ารอ้น กระตดิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไม้

กวาด เขง่ มุง้ ผา่ปทุีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้ห่ม ผา้ปโูตะ๊ น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 

                                                                                                                              

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดงุานบา้นงานครวั 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม) ให้กบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนในสงักดั สพฐ. จ านวน 7 

โรง ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 7 ศนูย์ และศนูย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ ามสัยดิ จ านวน 

3 ศนูย์  

 - เป็นไปตามพรบ. และหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

3) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สปีี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่112 ล าดบัที ่9

คา่อาหารเสรมิ (นม) 2,894,700 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 123
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จ านวน

จ านวนวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ อฐิ หนิ ปนู ทราย ฯลฯ เพือ่บ ารุงรกัษาซอ่มแซม ศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก ศนูย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ โดยจา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือ

ซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมต้า่งๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้

เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่ สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ 

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาสี ปนูขาว ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ

ให้คนืสภาพดงัเดมิทีม่ลีกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง  ดงัน้ี  ทอ่น ้าและ

อปุกรณ์ประปา ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ

                                                                                                                              

 - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่หน้ากากอนามยั น ้ายาฆา่เช้ือ ฯลฯ 

ส าหรบัใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ดแูลสขุภาพอนามยัเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     

                                                                                                                                

  - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 124
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสมดุบนัทกึพฒันาการเด็ก สมดุบญัชีเรียกชือ่ สมดุรายงานประจ าตวัเด็ก 

ฯลฯ ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ซึง่ไมเ่ขา้ลกัษณะและประเภทตามระเบยีบวธีิต ัง้งบประมาณ 

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี                                                                           

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท. 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 ม.ีค.2561

วสัดอุืน่ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่ บวัรดน ้า สายยาง ฯลฯ ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุง

ภมูทิศัน์ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดเุกษตร ดงัน้ี                                                                                 

(1)ก. ประเภทวสัดคุงทน                                                                                              

 -ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทนแตต่ามปกตดิอายุการใชง้านไมย่ืนยาว หรือเมอื

น าไปใชแ้ลว้เกดิความช ารุดเสยีหาย ไมส่ามารถซอ่มแซมให้ใชง้านไดด้งัเดมิหรือซอ่มแลว้ไม่

คุม้คา่ ดงัน้ี   เคยีว สปรงิเกอร์ จอบหมนุ ผานไถกระทะ คราดซีพ่รวนดนิ ระหวา่งแถว เครือ่ง

ดกัแมลง  ตะแกรงรอ่นเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชงั  ฯลฯ                                       

(2) ข. ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี   ปุ๋ ย  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและ

สตัว์  พืชและสตัว์ พนัธ์ุสตัว์ปีก และสตัว์น ้า  วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ขยายพนัธ์ุพีช เชน่ใบมดี 

เชือก ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ  หน้ากากป้องกนัสารพษิ  ฯลฯ     

- เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดกุารเกษตร 10,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัสง่ไปรษณีย์ คา่ดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี                                                                               

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 

2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ไฟฟ้า 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

- เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี                                                                              

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 

2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่สาธารณูปโภค 55,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 125
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รวม

รวม
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 10 เครือ่ง ให้แกศ่นูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 10 ศนูย์ มคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี

1.เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผ้ลติ

2.มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

3.มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่

นาที (ipm)

4.มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่นาที 

(ipm)

5.มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

6.มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่

7.สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

 - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9      ม.ิย.59 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2         

หน้าที ่ 168  ล าดบัที ่ 4 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 43,000 บาท

งบลงทุน 43,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 43,000 บาท

เงนิอุดหนุน 5,838,300 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

งบเงนิอุดหนุน 5,838,300 บาท

อุดหนุนโรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ้1 388,000 บาท

 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                           ช ัน้

อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                        

 - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

อุดหนุนโรงเรียนนิคมซอย 10 284,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                                 

ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                     

 - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 126
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

อุดหนุนโรงเรียนบา้นกลุ่ม 5 ประชารฐั 1,674,300 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัและโครงการอาหารเสรมิ (นม)เด็ก

นกัเรียน ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที ่6                                                                       

 - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่              

พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                                 

 ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                    

     - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่             

พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                                 

ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                    

 - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่          

พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                                 

 ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                    

 - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่           

พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

อุดหนุนโรงเรียนบา้นห้วยน ้าด า 676,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบา้นควนล่อน 428,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาไคร 612,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 127
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จ านวน

จ านวน

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                                  

ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                    

 - เป็นไปตามพรบ. และระเบยีบ ดงัน้ี

 - พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

 - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152 รายการที ่1

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 952,000 บาท

 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน                                

ช ัน้อนุบาล - ประถมศกึษาปีที่ 6                                                                                    

 - เป็นไปตาม พรบ.และระเบยีบ ดงัน้ี

1)พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่152  ล าดบัที ่1

อุดหนุนโรงเรียนบา้นเหนือคลอง 824,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หนา้ที ่: 128
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 800,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนแกพ่นกังานสว่นต าบล สงักดักองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม จ านวน 12 เดือน

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี                                                                                   

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆแกพ่นกังานสว่นต าบล สงักดักองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

จ านวน 12 เดือน

- เป็นไปตามประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การใหข้า้ราชการหรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน ลงวนัที ่22 เมษายน 

2547                                                                         

 2)หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 

2548  เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน      

(การก าหนดใหข้า้ราชการการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดือน

คา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)  

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนแกพ่นกังานจา้ง สงักดักองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม จ านวน 12 เดือน 

- เป็นไปตาม หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี                                                                                  

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 3,042,900 บาท

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 25,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 780,000 บาท

งบบุคลากร 1,705,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,705,000 บาท

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆแกพ่นกังานจา้ง สงักดักองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม จ านวน 12 เดือน

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี                                                      

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 129
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

15,000 บาท

ค่าตอบแทน 205,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,195,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
80,000 บาท

 1.ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่เป็นกรณีพเิศษ

เพือ่จา่ยเป็นประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งของ 

อปท

  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรือ่ง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน

อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 

กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไป

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี

ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558

4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่29 

ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการก าหนด

ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง สงักดักองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น แกพ่นกังานสว่นต าบล สงักดักองสาธารณสุขและ       สิง่แวดลอ้ม

  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2559 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

ค่าเช่าบ้าน 80,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าใช้สอย 910,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือ คา่เขา้ปกหนงัสือ คา่ธรรมเนียมการก าจดัขยะมูลฝอย 

คา่จา้งตา่งๆ เช่น คา่จา้งเหมาปฏบิตังิานจดัเก็บขยะมูลฝอยคา่จา้งเหมาคนงานกวาดขยะตลาด

นดั และคา่จา้งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานบรกิารสาธารณสุข

- เป็นไปตามระเบียบ  พระราชบญัญตั ิ และพระราชกฤษฎีกา หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค

5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19  มีนาคม 2561

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร 600,000 บาท

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบุตร ของพนกังานสว่นต าบล สงักดักองสาธารณสุข

 เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นต าบลในสงักดั                                

   - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809 .3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ เช่น  คา่เบีย้เล้ียง คา่ยานพาหนะ คา่ทีพ่กั และ

รายจา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการ ฝึกอบรม สมัมนา ของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง

- เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  

พ.ศ. 2555 แกไ้ข เพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 จนถงึปจัจุบนั 
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง สงักดักองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบุคลากร

และหน่วยงานอืน่ๆ

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 250,000 บาท

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และซ่อมแซมทรพัย์สนิของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ

กรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน ใหจ้า่ยจากคา่ใช้สอย สว่นกรณีทีอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเองใหป้ฏบิตั ิ 

ดงัน้ี                           

(1)  คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใช้สอย

(2)  คา่สิง่ของทีซ้ื่อมาใช้ในการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วสัดุ

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค                                               
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รวม

จ านวน

ค่าวสัดุ 80,000 บาท

วสัดุส านกังาน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี  

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต ัง้ 

(กระดานด า) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้านชือ่ส านกังาน หรือ

หน่วยงาน แผน่ป้ายจาราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่ ่มา่นปรบัแสง (ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผืน) 

นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบ

ค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ เทป 

พี วี ซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ

ไข แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือ 

หรือจา้งพมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนใน

ส านกังาน ฯลฯ     

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวนวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ

ไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่       คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  

เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ขาต ัง้กลอ่ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ่งและระวงิใสฟี่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอ

เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  พูก่นั ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม 

เมมโมรีก่าร์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผน่ซีด)ี รูปสีหรือ

ขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ                                  

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวนวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม่  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท  

3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

4. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป

บนัทกึขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือ

เทปพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดาษตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น 

Ram คตัซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 

(Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) 

Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอา่นและ

บนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ   

                                                                                                                                  

    - เป็นไปตามระเบียน  หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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รวม

รวม

จ านวน

ครุภณัฑ์ส านกังาน

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 35,000 บาท

งบลงทุน 142,900 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 142,900 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน

1.เกา้อีส้ านกังาน    จ านวน 4 ตวั โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี

- มีขนาดไมน้่อยกวา่ (กวา้ง 58 ลกึ 48 สูง 97 ซม.)

- สามารถปรบัระดบัความสูงได้

- มีทีพ่กัแขน

- มีเบาะนั่งและพนกัพงิทีแ่ข็งแรงทนทาน

- ขาเกา้อีท้ าดว้ยเหล็ก

- ลอ้เกา้อีห้มุนได้

2.โตะ๊ท างาน          จ านวน 2 ตวั โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี

2.1 โตะ๊ท างาน ขนาด  4 ฟุต จ านวน 1 ตวั

- ขนาดไมน้่อยกวา่ (กวา้ง 122.9 ลกึ 66.9 สูง 75 ซม.)

- โตะ๊ท างานผลติจากเหล็ก

- มีสิน้ชกัสามรถเก็บของได้

2.2 โตะ๊ท างาน ชนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตวั

- ขนาดไมน้่อยกวา่ (กวา้ง 153.4 ลกึ 77.3 สูง 75 ซม.)

- โตะ๊ท างานผลติจากเหล็ก

- มีสิน้ชกัสามรถเก็บของได้

- เป็นไปตามการจดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนือ่งจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ 

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่   168   ล าดบัที ่ 6 
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จ านวน

จ านวน

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ ส าหรบักระดาษ A4 จ านวน 1 เครือ่ง

-  เป็นไปตามคุณลกัษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี

- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครือ่ง

เดียวกนั 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)

 - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi

 - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 34 หน้าตอ่นาท(ีppm) หรือ 15 ภาพตอ่นาท ี

(ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่นาท(ีppm) หรือ 10 ภาพตอ่นาท(ีipm) - 

สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้่อยกวา่ 1,200x2,400 dpi

 - มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั(ิAuto Document Feed) - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สี

และขาวด า

 - สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา - สามารถยอ่และขยายได้25 ถงึ 400 

เปอร์เซ็นต

 - มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 

- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่        

   จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้

- มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่ - สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ 

Custom

        

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท.0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.

2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 1536   ลงวนัที ่19  ม.ีค. 2561

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท.0808.2/ว 0444    ลงวนัที ่24 ม.ค. 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2      

หน้าที ่ 168    ล าดบัที ่    5 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีอ่ยูใ่นควงามรบัผดิชอบของกองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 7,900 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

งานโรงพยาบาล 820,000 บาท

โครงการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(FR)ประจ าองค์การ

บรหิารส่วนต าบลควนกาหลง

500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนั ควบคุมภยัจากโรคฉ่ีหนู เช่น คา่ตอบแทน

วทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดุ/อุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามระเบียบ   ดงัน้ี                                                                                         

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่141    ล าดบัที ่5 

โครงการป้องกนั ควบคุมภยัรา้ยจากโรคฉ่ีหนู 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค "ดืม่กนิปลอดภยั หา่งไกลโรค 

เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารวา่ง คา่อาหารกลางวนั คา่วสัดุ/อุปกรณ์ คา่ตรวจวเิคราะห์

ตวัอยา่ง ฯลฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง       

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่140   ล าดบัที ่2 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (FR) ประจ า

องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง เช่น คา่จา้งแรงงานปฏบิตังิานการเเพทย์ฉุกเฉิน คา่จา้ง

เหมาบรกิารปฏบิตังิานการแพทย์ฉุกเฉิน  (FR)  คา่น ้ามนัเช้ือเพลงิส าหรบัยานพาหนะ คา่

เวชภณัฑ ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบียบ  ดงัน้ี 

1)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553

2) พระราชบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ทีไ่ดต้รวจช าระใหม ่พ.ศ. 2535

3) พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่140    ล าดบัที ่1  

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค "ดืม่กนิปลอดภยั ห่างไกลโรค" 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 820,000 บาท

ค่าใช้สอย 820,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ
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จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับ้า "ตามโครงการ

สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับ้า ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ อคัร

ราชกุมารี"

80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือกออก เช่น 

คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารวา่ง อาหารกลางวนั คา่วสัดุ/อุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง (คา่ใช้จา่ยสามารถถวัเฉลีย่ได)้                    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่141   ล าดบัที ่4

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ "ตามโครงการ

สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ อคัรราชกุมารี" (คา่ใช้จา่ยสามารถถวัเฉลีย่

ได)้                                                 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัที ่31 

สงิหาคม 2560

4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวนัที ่10 

เมษายน 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2      

หน้าที ่131 ล าดบัที ่ 1

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิต าบลควนกาหลง 

เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดุ/อุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

(คา่ใช้จา่ยสามารถถวัเฉลีย่ได)้

                                                

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 

ธนัวาคม 2560

3) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่130   ล าดบัที ่1

โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 70,000 บาท
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จ านวนโครงการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบคิ 

ต าบลควนกาหลง

10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพดว้ยการเตน้แอโรบคิ 

ต าบลควนกาหลง เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารวา่ง อาหารกลางวนั คา่วสัดุ/อุปกรณ์ และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่141   ล าดบัที ่3
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 490,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ

ไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลดัซ์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร 

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย

ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  เบาะรถยนต์ 

เครือ่งยนต์ (อะไหล)่ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า แบตเตอร์รี ่

จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟเบรก อาจาจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง รถยนต์ กนัชนรถยนต์ 

เข็มขดันิรภยั ฯลฯ

                                                                                                                                  

      - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 270,000 บาท

ค่าวสัดุ 270,000 บาท
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จ านวน

จ านวนวสัดุอืน่ 10,000 บาท

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บาท

 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ

ไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ดงัน้ี  

(1) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  แกส๊หุงตม้ น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ซ ฯลฯ     

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยา  ส าหรบัใช้ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้แก่

ประชาชนท ั่วไปทีใ่ช้บรกิารองค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง เช่น ยาสามญัประจ าบา้น 

หน้ากากอนามยั  ฯลฯ

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูที ่1 - 11 ส าหรบัด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสุข

                                           

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัที ่31 

สงิหาคม 2560

2)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 

เรือ่ง การซกัซ้อมแนวทางการต ัง้งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไป ดา้นสาธารณสุข

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2       

หน้าที ่ 160    ล าดบัที ่ 34   

งบเงนิอุดหนุน 220,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน หมูที ่1 - 11 ส าหรบั

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข

220,000 บาท

เงนิอุดหนุน 220,000 บาท

เงนิอุดหนุนเอกชน
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งของพนกังานจา้งทีม่ีอยู ่ในสงักดักองช่าง    

จ านวน 12 เดือน

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138                        

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการ

บรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆ ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไป สงักดักองช่าง จ านวน 12 เดือน

                                                                                                                                 

 - เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138                        

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการ

บรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 

113,500 บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,270,500 บาท

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 4,544,500 บาท

งบบุคลากร 2,540,800 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 35,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,540,800 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 1,079,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนแกพ่นกังานสว่นต าบล สงักดั กองช่าง องค์การ

บรหิารสว่นต าบลควนกาหลง จ านวน 12 เดือน

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138                       

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการ

บรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราว ,คา่ตอบแทนรายเดือน ,เงนิปรบัเพิม่ตามคุณวุฒกิารศกึษาที่

เป็นคุณสมบตัเิฉพาะแกพ่นกังานสว่นต าบล ,  ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล จ านวน 12 เดือน

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์การใหข้า้ราชการหรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 

และหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 

2548  เรือ่ง  แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดือน     

(การก าหนดใหข้า้ราชการการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป  ไดร้บัเงนิเดือน

คา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งและคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานทีค่วรไดร้บัตามระเบียบที่

ก าหนด จ านวน 12 เดือน                                                

                                                                                                                                

 - เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 

ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวนค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 248,700 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

งบด าเนินงาน 2,003,700 บาท

192,700 บาท

1.คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่เป็นกรณีพเิศษ

เพือ่จา่ยเป็นประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งของ 

อปท.

2.คา่ใช้จา่ยในการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งของ อปท.

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลและลูกจา้งของ อปท. จา่ยเป็น

คา่ตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงานของพนกังานสว่นต าบลและลูกจา้ง เช่น คา่เบีย้

ประชุม คา่พาหนะ คา่สมนาคุณ ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด)   

 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2557 

เรือ่ง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน

อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 380                        

 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน

ท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558

4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27                          

 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ

วธีิการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

บาท36,000ค่าเช่าบ้าน

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร 150,000 บาท

ค่าใช้สอย 760,000 บาท

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่

- คา่เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ คา่ลา้งอดัรูป ฯลฯ

- คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ ทีจ่ าเป็น เช่น คา่จา้งเหมาบรกิารทีม่ีท ัง้งานทีใ่ช้แรงงาน งานทีใ่ช้

ทกัษะฝมือและงานทางวชิาการ งานส ารวจออกแบบและควบคุมงานกอ่สรา้ง งานตรวจสอบและ

รบัรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตา่งๆ ทีเ่อกชนมีความช านาญมากกวา่ เป็นตน้

- คา่เช่าครุภณัฑ์ตา่งๆ 

- คา่จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ วารสาร ฯลฯ

- คา่จดัจา้งผูม้ีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ออกแบบ และรบัรองแบบแปลน

งานกอ่สรา้ง              

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามระเบียบ  พระราชบญัญตั ิ และ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537

 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่

20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณา

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น/คา่เช่าซ้ือบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการดงัน้ี

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548     

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

  2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2559 เรือ่ง 

หลเักณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นต าบลในสงักดักองช่าง

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ เช่น คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ       

คา่ทีพ่กั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการฝึกอบรม สมัมนาของพนกังานสว่นต าบล 

ลูกจา้ง ฯลฯ

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตาม ระเบียบ  ดงัน้ี                                                                                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  

พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม เช่น คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบียน ในการ

ฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันา

บุคลากร และหน่วยงานตา่งๆ    

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามระเบียบ  ดงัน้ี                                                                                         

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 50,000 บาท

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท

โครงการ อปท.ต้นแบบจดัการน ้าตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ("ธนาคารน ้าใต้ดนิ")

60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการ อปท. ตน้แบบการจดัการน ้าตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

(ธนาคารน ้าใตด้นิ) โดยด าเนินการตามแบบธนาคารน ้าใตด้นิ เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ย ส าหรบั ดนิ

ประเภทตา่งๆ หนิ ทราย ตาขา่ย ฯลฯ รวมไปถงึจา่ยเป็นคา่อาหาร เครือ่งดืม่ และสิง่อืน่ๆทีเ่กีย่ว

ของในการด าเนินโครงการ

                                                                                                                                  

  -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) หนงัสืออ าเภอควนกาหลง ดว่นทีสุ่ด ที ่สต 0023.7/1584 ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2561

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่ 131  ล าดบัที ่5
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิเช่น คา่

บ ารุงรกัษา หรือซ่อมแซมวสัด ุครุภณัฑ์ตา่ง ๆ , คา่บ ารุงหรือซ่อมแซมยานพาหนะหรือ

เครือ่งจกัรกลตา่ง ๆ เช่น รถตกัหน้า-ขุดหลงั , รถบรรทุกหกลอ้ , รถฟาร์มแทรกเตอร์ , รถ

กระเช้าไฟฟ้า , รถยนต์สว่นกลาง , เครือ่งตบดนิ , เครือ่งตดัหญา้ ฯลฯ , คา่บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 

ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ , เครือ่งพมิพ์ ฯลฯ

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

 1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                                                                            

 4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556  

เรือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค       

                                                            

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 460,000 บาท
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รวม

จ านวน

  -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี  

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได ้        

    ตามปกต ิ  

3.รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่น าไป 

 ใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ 

ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หนงัสือ เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษ

ขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต ัง้ 

(กระดานด า) ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้านชือ่ส านกังาน หรือ

หน่วยงาน แผน่ป้ายจาราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่ ่มา่นปรบัแสง (ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผืน) 

นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น 

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบ

ค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ เทป 

พี วี ซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ

ไข แฟ้ม สมุดบญัชี สมุดประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือ 

หรือจา้งพมิพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ่ น ้ามนั ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนใน

ส านกังาน ฯลฯ     

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ค่าวสัดุ 995,000 บาท

วสัดุส านกังาน 25,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 149
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จ านวนวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมโครโฟน 

ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบั

ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และ

ชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 

มูฟวิง่คอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั

วทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์ จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ดอกล าโพง 

แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ

                                                                                                                                  

 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 150
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จ านวนวสัดุก่อสรา้ง 150,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

 3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมต้า่งๆ คอ้น คีม ชะแลง จอบ สิว่ เสียม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ 

เครือ่งวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกดิง่ สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมือ ราวพาดผา้ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ทอ่น ้าและอุปกรณ์

ประปา ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ

                                                                                                                                

 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 151
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จ านวนวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 65,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลดัซ์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร 

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สาย

ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ     

 (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  เบาะรถยนต์ 

เครือ่งยนต์ (อะไหล)่ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั หมอ้น ้า แบตเตอร์รี ่

จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟเบรก อาจาจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้ง รถยนต์ กนัชนรถยนต์ 

เข็มขดันิรภยั ฯลฯ

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวน

จ านวน

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 500,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ

ไปในระยะเวลาอนัส ัน้ ส าหรบัรถทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองช่าง ไดแ้ก ่รถตกัหน้า - ขุด

หลงั, รถบรรทุกหกลอ้, รถฟาร์มแทรกเตอร์, รถกระเช้าไฟฟ้า, รถยนต์สว่นกลาง, เครือ่งตบดนิ, 

เครือ่งตดัหญา้ หรือรถและเครือ่งจกัรกลของหน่วยงานอืน่ๆ ทีร่ว่มปฏบิตังิานตามอ านาจใน

ภารกจิของกองช่าง องค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ดงัน้ี  

(1) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  แกส๊หุงตม้ น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ซ ฯลฯ     

                                                                                                                                  

   - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน

ลกัษณะคา่ใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส าหรบัใช้ในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมและงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด ส ีฟิล์มถา่ยรูป สติก๊เกอร์ ฯลฯ

                                                                                                                                  

    - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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จ านวนวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขึน้ใหม่  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีราคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไมเ่กนิ  20,000  บาท  

3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

4. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป

บนัทกึขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือ

เทปพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ 

กระดาษตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ ฯลฯ  

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  แผงแป้นอกัขระหรือ

แป้นพมิพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีช่ปิ (MeMory Chip) เช่น 

Ram คตัซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 

(Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) 

Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอา่นและ

บนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เช่น แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ        

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตาม หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค

ค่าชดเชยผลอาสนิ

ค่าชดเชยงานก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได้               

(ค่า K )

100,000 บาท

งบลงทุน 4,109,700 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 4,109,700 บาท

งานไฟฟ้าถนน 4,109,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิชดเชยคา่งานกอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได้ (คา่ K)

- เป็นไปตามหนงัสือส านกังบประมาณ ที ่นร 0407/ ว 150 24 สงิหาคม 2544

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบา้นหว้ยน ้าด า หมูท่ี ่10 

โดยด าเนินการกอ่สรา้งระบบกรองน ้า ขนาด 2.50 ลบ.ม./ช ั่วโมง , กอ่สรา้งถงัน ้าใส ขนาด 14 

ลบ.ม.และกอ่สรา้งหอถงัขนาด 10 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรพัยากรน ้าบาดาล

                                                                                                                                

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2  

หน้าที ่130 ล าดบัที ่3

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการขยายเขตทอ่จา่ยน ้าประปา ซอยปลกัสาวสูง หมูท่ี ่1 โดย

ด าเนินการขุดวางทอ่จา่ยน ้าประปา ทอ่พีวีซี ขนาดกวา้งเสน้ผา่ศูนย์กลาง 1.50 นิว้ ความยาวไม่

น้อยกวา่ 2,264 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด

                                                                                                                                

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2  

หน้าที ่ 129  ล าดบัที ่1

โครงการขยายเขตท่อจา่ยน ้าประปา ซอยปลกัสาวสูง           

หมูท่ี ่1

159,200 บาท

โครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านห้วยน ้าด า

 หมูท่ี ่10

1,320,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 155
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการทอ่สง่น ้าประปาหว้ยลุตง หมูท่ี ่8 โดยด าเนินการวางทอ่เมนจา่ย

น ้าประปา ทอ่ PVC ขนาดกวา้งเสน้ผา่ศูนย์กลาง 4.00 นิว้ ยาวไมน้่อยกวา่ 805 เมตร ช ัน้

คุณภาพ 8.5 และทอ่ PVC ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 2.00 นิว้ ยาวไมน้่อยกวา่ 2,768 เมตร ช ัน้

คุณภาพ 8.5 รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต.ก าหนด

                                                                                                                               

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ     

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2  

หน้าที ่130 หน้าที ่4

โครงการปรบัปรุงท่อส่งน ้าประปาห้วยลุตง หมูท่ี ่8 587,400 บาท

โครงการปรบัปรุงถนนสายโทบ้านซอย7-บ้านซอย 4          

หมูท่ี ่4

1,600,000 บาท

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะพ้ืนทีห่มูท่ี ่10 343,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งสาธารณะพ้ืนที ่หมูท่ี ่10 โดยด าเนินการ

ตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งโคมไฟ LED ขนาด 18 วตัต์ จ านวน 72 จุด ในพ้ืนที ่หมูท่ี ่10 ต าบล   

ควนกาหลง รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต.ก าหนด

                                                                                                                                

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ    

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2  

หน้าที ่179   ล าดบัที ่3

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการปรบัปรุงถนนสายโทบา้นซอย 7 - บา้นซอย 4 หมูท่ี ่4 โดย

ด าเนินการขยายผวิทาง คสล. ขนาดกวา้งขา้งละ 1 เมตร ยาว 1,230 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที ่ อบต.ก าหนด

                                                                                                                                

 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ    

ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ ( พ.ศ. 2561 - 2564 )   หน้าที ่ 134  ล าดบัที ่8

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หนา้ที ่: 156
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 490,000 บาท

งบด าเนินงาน 490,000 บาท

ค่าใช้สอย 460,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการจดัการขยะมูลฝอยและฝงักลบแบบถูกหลกัสุขาภบิาล 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการขยะมูลฝอยและฝงักลบแบบถูกหลกั

สุขาภบิาล เช่น คา่จา้งเหมาปรบัปรุงบอ่ขยะ คา่จา้งเกลีย่ขยะ คา่ฝงักลบขยะมูลฝอย คา่จดัการ

ขยะสะสม คา่ขนยา้ยขยะไปยงัศูนย์ก าจดัขยะ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                      

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2560

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2560

3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561

4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่108 ล าดบัที ่ 3

โครงการชุมชนรว่มใจลดปรมิาณขยะในครวัเรือน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการชุุมชนรว่มใจลดปรมิาณขยะ  เช่น  คา่ตอบแทน

วทิยากร คา่อาหารวา่ง คา่อาหาร คา่วสัดุ/อุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง (คา่ใช้จา่ย

สามารถถวัเฉลีย่ได)้

                      

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

3) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2560

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2560

5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561

6) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่107 ล าดบัที ่ 1

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 157 
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จ านวนโครงการพฒันาธนาคารขยะรีไซเคลิประจ าหมูบ่้าน           

ต าบลควนกาหลง

30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันาธนาคารขยะรีไซเคลิประจ าหมูบ่า้น  เช่น  

คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารวา่ง คา่อาหารกลางวนั คา่วสัดุ อุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง (คา่ใช้จา่ยสามารถถวัเฉลีย่ได)้

                      

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

3) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2560

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2560

5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561

6) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มีนาคม 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่107 ล าดบัที ่ 2
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รวม

จ านวน

ค่าวสัดุ 30,000 บาท

วสัดุงานบ้านงานครวั 20,000 บาท

 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไป

ในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มีด ถงั ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ย

ชาม ช้อนสอ้ม กระจกเงา โอง่น ้า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร 

เครือ่งตีไขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า รวมถงึ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระตดิน ้ารอ้น กระ

ตดิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา

ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วาด 

เขง่ มุง้ ผา่ปุทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปูโตะ๊ น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 159 
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จ านวนวสัดุการเกษตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเกษตร  ส าหรบัใช้ในการด าเนินงานฝงักลบขยะและรกัษาความสะอาดใน

ตลาดนดัซอย 10 (วนัศุกร์)รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  

หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา

อนัส ัน้  รวมถงึรายจา่ยดงัตอ่ไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรบัปรุงวสัดุ  

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ  

3. รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัดุ  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้ 

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุเกษตร ดงัน้ี                                                       

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน                            

-ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตดิอายุการใช้งานไมย่ืนยาว หรือเมือ

น าไปใช้แลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแลว้ไม่

คุม้คา่ ดงัน้ี   เคียว สปรงิเกอร์ จอบหมุน ผานไถกระทะ คราดซีพ่รวนดนิ ระหวา่งแถว เครือ่ง

ดกัแมลง  ตะแกรงรอ่นเบนโธส อวน (ส าเร็จ) กระชงั ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี   ปุ๋ ย  ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์  

พืชและสตัว์ พนัธ์ุสตัว์ปีก และสตัว์น ้า  วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ขยายพนัธ์ุพีช เช่นใบมีด เชือก 

ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ  หน้ากากป้องกนัสารพษิ  ฯลฯ     

                                                                                                                                  

  - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

(กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม)

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 160 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น/คา่เช่าซ้ือบา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล                  

                                                                                                                                 

 -เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการดงัน้ี

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

  2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2559 เรือ่ง 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 1,440,700 บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 225,200 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 369,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนแกพ่นกังานสว่นต าบล จ านวน 12 เดือน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนแกพ่นกังานสว่นต าบล  จ านวน 12 

เดือน                              

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

     

งบบุคลากร 594,700 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 594,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งของพนกังานจา้งทีม่ีอยูใ่นสงักดั จ านวน 12 เดือน

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี                             

หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่   

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

งบด าเนินงาน 746,000 บาท

ค่าตอบแทน 51,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้งทีม่าปฏบิตังิาน

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการครอบครวัสมัพนัธ์ เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร 

คา่วสัดุ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่127   ล าดบัที ่7

โครงการคาราวานเสรมิสรา้งเด็ก 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการคาราวานเสรมิสรา้งเด็ก เช่น คา่วสัดุ คา่เช่าเตน๊ท์ คา่

ของรางวลั และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ    ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่124 ล าดบัที ่ 2

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นต าบลในสงักดั   

 - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการดงัน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  เรือ่ง 

ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน

โครงการครอบครวัสมัพนัธ์ 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 695,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท
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จ านวน

จ านวนโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแก่คนพกิารหรือผูดู้แล

คนพกิารต าบลควนกาหลง

15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพคนพกิารหรือผูดู้แลคนพกิาร

ต าบลควนกาหลงเช่น คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ และคา่วสัดุอุปกรณ์

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่100 ล าดบัที ่6

โครงการจดัต ัง้โรงเรียนผูสู้งอายุต าบลควนกาหลง 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการจดัต ัง้โรงเรียนผูสู้งอายุต าบลควนกาหลง เช่น คา่วทิยากร 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

                                                                                                                                 

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและระเบียบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที ่127  ล าดบัที ่ 9

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 163 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 164 

จ านวน

จ านวนโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแก่เยาวชน            

ต าบลควนกาหลง

15,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแก่ผูสู้งอายุ            

ต าบลควนกาหลง

15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกผู่สู้งอายุต าบลควนกาหลง

เช่น คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ และคา่วสัดุอุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ 

 -เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่100 ล าดบัที ่5

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกเ่ยาวชนต าบลควนกาหลง

เช่น คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ และคา่วสัดุอุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

6) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

7) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

8) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่100 ล าดบัที ่7

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 164 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 165 

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแกส่ตรีต าบลควนกาหลงเช่น 

คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ และคา่วสัดุอุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ 

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่99 ล าดบัที ่4

โครงการฝึกอบรมและพฒันาอาชีพแก่สตรีต าบล          

ควนกาหลง

20,000 บาท

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติแก่ผูด้้อยโอกาสต าบล       

ควนกาหลง

5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวติแกผู่ด้อ้ยโอกาศต าบลควนกาหลง

เช่น คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ และคา่วสัดุอุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่126 ล าดบัที ่6

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 165 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 166 

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันาศกัยภาพแกส่ตรีต าบลควนกาหลงเช่น คา่

วทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดุและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

  -  เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่126 ล าดบัที ่5

โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุต าบลควนกาหลง 190,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุต าบลควนกาหลงเช่น คา่

วทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดุและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่วดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่125  ล าดบัที ่4

โครงการพฒันาศกัยภาพแก่สตรีต าบลควนกาหลง 20,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 166 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 167 

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการมหกรรมอาชีพเพือ่น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียงเสง่เสรมิ

สนบัสนุนการจ าหน่ายสนิคา้ชุมชนและการศกึษาดูงานกลุม่อาชีพนอกสถานที ่เช่น คา่เช่าเต็นท์ 

โตะ๊ เกา้อี ้คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่ทีพ่กัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557                                                           

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 

หน้าที ่175 ล าดบัที ่1

โครงการมหกรรมอาชีพเพือ่น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง 100,000 บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่การแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตร

20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร

เช่น คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดุและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

   - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่99 ล าดบัที ่3

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 167 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 168 

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการสง่เสรมิการลดใช้พลงังานในชุมชน 

เช่น คา่เช่าเต็นท์ โตะ๊ เกา้อี ้คา่วสัดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 -2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 

หน้าที ่28 ล าดบัที ่1 

โครงการส่งเสรมิการลดใช้พลงังานในชุมชน
15,000 บาท

โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลควนกาหลง

10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลควนกาหลง เช่น คา่วทิยากร คา่อาหาร คา่วสัดุและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ .

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที 2หน้าที ่

177 ล าดบัที ่2

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 168 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 169 

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

งบลงทุน 100,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการตามโครงการสนบัสนุนวสัดุกอ่สรา้งเพือ่ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่

ผูป้ระสบภยั และผูด้อ้ยโอกาส  เช่น อฐิ หนิ ดนิ ทราย กระเบือ้งมุงหลงัคา และคา่ใช้จา่ยอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

5) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2144  ลงวนัที ่11 

ต.ค. 2560

6) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.7/ว 6768  ลงวนัที ่29 พ.ย. 2560

7) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 08010.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 

2561

 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่127 ล าดบัที ่8 

โครงการสนบัสนุนวสัดุก่อสรา้งเพือ่ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยั

ให้แก่ผูป้ระสบภยัและผูด้้อยโอกาส

180,000 บาท

โครงการต่อเตมิอาคารกลุ่มวสิาหกจิชุมชน                  

บ้านห้วยน ้าด านอก  หมูท่ี ่1

100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิ ตามโครงการตอ่เตมิอาคารกลุม่วสิาหกจิชุมชน บา้นหว้ยน ้าด านอก       

หมูท่ี ่1  ขนาดกวา้ง 6 เมตร  ยาว 4 เมตร  ตามแบบอบต.ก าหนด

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ   ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่102 ล าดบัที ่11

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 169 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 170 

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการแขง่ขนักีฬา อบต.ประจ าปี เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

ตดัสนิ คา่เช่าเครือ่งเสียง เตน้ท์ คา่เงนิรางวลั ฯลฯ                                                               

 - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี

1)พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559 

 - เป็นตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่128   ล าดบัที ่2

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบัตา่ง ๆ เช่น คา่

เบีย้เล้ียง คา่ชุดกีฬา ฯลฯ                                                                                                

 - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ  พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่129  ล าดบัที ่3

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 310,000 บาท

งบด าเนินงาน 310,000 บาท

โครงการจดัส่งนกักีฬาเข้ารว่มการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ

40,000 บาท

โครงการแข่งขนักีฬา อบต.ประจ าปี 270,000 บาท

ค่าใช้สอย 310,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 170 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 171 

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการงานเมาลดิกลาง ต าบลควนกาหลง  เช่น คา่เช่าเครือ่ง

เสียง เตน้ท์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ                                                                                 

   - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ   พ.ศ.2559 

  - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่116   ล าดบัที ่1

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการพบปะเยีย่มเยียนผูน้ าศาสนาและประชาชนในเดือน

รอมฎอน เช่น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดุสิง่ของส าหรบัละศีลอด ฯลฯ                                 

  - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี

1)พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ   พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่116   ล าดบัทีท่ี ่2

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการสง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา เทศกาลเขา้พรรษา เช่น คา่

เช่าเวท ีเตน้ท์ เครือ่งเสียง ฯลฯ                                                                                         

  - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี          

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่116 ล าดบัที ่3

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการสง่เสรมิวฒันธรรม ประเพณีชกัพระ เช่น คา่เช่าเครือ่ง

เสียง เวท ีเตน้ท์ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ                                                                        

  - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี

1)พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่119   ล าดบัที ่10

80,000 บาท

ค่าใช้สอย 300,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรม ประเพณีชกัพระ

โครงการงานเมาลดิกลาง ต าบลควนกาหลง

โครงการพบปะเยีย่มเยียนผูน้ าศาสนาและประชาชนในเดือน

รอมฎอน

50,000 บาท

120,000 บาท

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนา                      เทศกาล

เข้าพรรษา

50,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 171 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 172 

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเทีย่วต าบลควนกาหลง เช่น ป้ายไวนิล แผน่พบั 

วารสารประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ   

- เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี                                                            

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 หมวด 2   มาตรา 

16(8) 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่104   ล าดบัที ่4

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการจติอาสาพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว เช่น คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ น ้าดืม่ ฯลฯ                                                                                              

 - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิ และระเบียบ ดงัน้ี

1) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่105   ล าดบัที ่6

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชมิ อิม่ผลไม ้เช่น คา่เช่าเครือ่ง

เสียง เตน้ท์ เวท ีฯลฯ                           

 - เป็นไปตาม พระราชบญัญตั ิและระเบียบ  ดงัน้ี                                                            

1)พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานฯ พ.ศ.2559 

  - เป็นไปตามแผนพฒันทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่104  ล าดบัที ่ 3

โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเทีย่ว 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 210,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 230,000 บาท

งบด าเนินงาน 230,000 บาท

โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิม่ผลไม้ 150,000 บาท

โครงการจติอาสาพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 30,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 172 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 173 

รวม

จ านวน

ค่าวสัดุ 20,000 บาท

วสัดุก่อสรา้ง 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง เช่น อฐิ หนิ ปูน ทราย ฯลฯ ส าหรบัการปรบัปรุง ซ่อมแซม 

สิง่กอ่สรา้ง หรือปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  ดงัน้ี  

(1) ก. ประเภทวสัดุคงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมือ่

น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซม

แลว้ไมคุ่ม้คา่  ดงัน้ี  ไมต้า่งๆ คอ้น คีม ชะแลง จอบ สิว่ เสียม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ 

เครือ่งวดัขนาดเล็ก เช่น ตลบัเมตร ลูกดิง่ สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมือ ราวพาดผา้ ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวสัดุสิน้เปลือง  

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ไมค่งสภาพเดมิ ดงัน้ี  ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ีปูนขาว ฯลฯ     

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิให้

คืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง ดงัน้ี  ทอ่น ้าและอุปกรณ์

ประปา ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  

1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 

มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 173 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 174 

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเยาวชน ประชาชน รว่มใจอนุรกัษ์พทิกัษ์ป่าตน้น ้า 

ต าบลควนกาหลง เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร คา่หารวา่ง คา่อาหารกลางวนั คา่วสัดุ /อุปกรณ์ และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง      

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวนัที ่26 

มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่106   ล าดบัที ่2

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ต าบล

ควนกาหลง  เช่น คา่ตอบแทนตวทิยากร คา่อาหารวา่ง      คา่อาหารกลา่ววนั คา่วสัดุ/อุปกรณ์ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง   

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนั

กีฬาและสง่เสรมินกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวนัที ่26 

มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่106   ล าดบัที ่1

โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ต าบล

ควนกาหลง

30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการเยาวชน ประชาชน รว่มใจอนุรกัษ์พทิกัษ์ป่าต้นน ้า 

ต าบลควนกาหลง

30,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม้ 90,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 174 
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จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารอนุรกัษ์ และบรหิาร

จดัการป่าชุมชน ต าบลควนกาหลง เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารวา่ง คา่อาหารกลางวนั  

คา่วสัดุ / อุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวนัที ่26 

มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่106   ล าดบัที ่3

โครงการอบรมแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารอนุรกัษ์และบรหิาร

จดัการป่าชุมชน ต าบลควนกาหลง

30,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 175 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการโครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตตลาดนดัซอย 10 (ตอ่เนือ่ง)        

ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 6.80 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.12 เมตร                    

-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง                 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560 

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2560

3) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 306 ลงวนัที ่31 

มกราคม 2561

4) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 629 ลงวนัที ่7 มีนาคม 

2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่2  

หน้าที ่114  ล าดบัที ่  1 

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด 405,200 บาท

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการก่อสรา้งลานคอนกรีตตลาดนดัซอย10  (ต่อเนื่อง) 405,200 บาท

งบลงทุน 405,200 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 405,200 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 176 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายจา่ยสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม ไดแ้ก ่พนกังานจา้ง

ของ อบต. ครูผูช้่วยครูผูดู้แลเด็ก ศพด.

- เป็นไปตาม หนงัสือส ั่งการ    พระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี

1) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ทีม่ท 0809.5 / ว 9                       ลง

วนัที ่ 22 ม.ค. 2557 

2) พระราชบญัญตั ิประกนัสงัคม พ.ศ.2533

3) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว081 ลงวนัที ่10 ก.ค. 

2557

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพแกผู่สู้งอายุในต าบลควนกาหลง จ านวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบ  ดงัน้ี

1)ระเบียบมท.วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิ เบีย้ชีพ ผูสู้งอาย ุของอปท. พ.ศ.2552          ฉบบั

ที ่ 3  พ.ศ.2561

2) ระเบียบมท.วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพของอปท. พ.ศ.2548

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)หน้าที ่131 ล าดบัที ่1

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพแกค่นพกิาร ต าบลควนกาหลง จ านวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิาร ของ

อปท. พ.ศ.2553   ฉบบัที ่2 พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที ่131 ล าดบัที ่3

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพแกผู่ป่้วยเอดส์ ในต าบลควนกาหลง คนละ 500 บาทตอ่เดือนอน 

จ านวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบมท.วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพของอปท. พ.ศ.2548 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่130 ล าดบัที ่2

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 22,752,093 บาท

เพือ่ใช้จา่ยในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้บัประชาชน ซึง่ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ เช่นการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั ตา่งๆ ไดแ้ก ่อุทกภยั 

น ้าป่าไหลหลาก แผน่ดนิไหว ภยัแลง้  วาตภยั อคัคีภยั และการควบคุมไฟป่าและหมอกควนั

ฯลฯ ตลอดจนความเดือดรอ้นฉุกเฉินดา้นอืน่ ๆ และเพือ่ใช้ในกรณีทีไ่มไ่ดต้ ัจ้า่ยแตม่ีความ

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งจา่ยหรือทีต่ ัง้จา่ยไมเ่พียงพอ เพือ่บรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชน

เป็นสว่นรวม 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 13,714,200 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 300,000 บาท

งบกลาง 22,752,093 บาท

งบกลาง 22,752,093 บาท

ส ารองจา่ย 4,873,693 บาท

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 195,000 บาท

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 3,019,200 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 177 
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

 เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิรางวลัน าจบัใหแ้กเ่จา้หน้าทีส่ถานีต ารวจภูธรควนกาหลง  

เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์การบรหิารสว่นต าบลควนกาหลง ตามประกาศ

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิในการด าเนินงานการบรหิารจดัการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพในระดบัต าบล 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิเรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑ์

เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่พ.ศ. 2557 ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ2561-2564)    

หน้าที ่ 160   ล าดบัที ่ 1  

เพือ่จา่ยสมทบทุนกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตาม หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี

1) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 29 ลง

วนัที ่12 ก.ค. 2560

2) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5 /ว 30ลง

วนัที่ ื12 ก.ค.2560 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 300,000 บาท

รายจา่ยสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 330,000 บาท

รายจา่ยตามข้อผูกพนั

เงนิรางวลัน าจบัคดีจราจร 20,000 บาท

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา้ที ่: 178 
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20,000

330,000

195,000

300,000

13,714,200

300,000

4,873,693

3,019,200

45,600 45,600

2,158,500 2,158,500

90,800 90,800

533,000 533,000

45,600 45,600

225,200 1,270,500 800,000 734,400 5,432,100

35,000 25,000 131,100 258,200

113,500 100,000 133,200 591,700

369,500 1,079,800 780,000 4,868,400 12,307,700

504,000

42,000 210,000 294,000

ง

บ
10,000 10,000 30,000 140,000 301,000

192,700 80,000 800,000 1,522,700

36,000 36,000 80,000 210,000 402,000

5,000 10,000 15,000 32,000 87,000

ค่าใช้สอย 150,000 600,000 460,000 1,450,000

215,000 215,000

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

40,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ
20,000 5,000

240,000

รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

55,000

เงนิเดอืนพนกังาน 5,060,000 150,000

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

106,000 5,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

450,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,900,000 502,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 48,000 19,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

504,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

190,000

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิวทิยฐานะ

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 3,019,200

ส ารองจ่าย 4,873,693

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 195,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
300,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 13,714,200

รายจ่ายสมทบกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพ
330,000

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั

เงนิรางวลัน าจบัคดจีราจร 20,000

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 300,000

วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2561  09:56:21

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

40,000 30,000 210,000 360,000

50,000 30,000 300,000 530,000

800,000 800,000

23,000 23,000

60,000 60,000

270,000

100,000

30,000 30,000

20,000 20,000

10,000 10,000

40,000 40,000

80,000

400,000 400,000

80,000 80,000

141,000

799,000

โครงการจดัซ้ือวสัดกุารศกึษา

สือ่การเรียนการสอน(สนบัสนุน

คา่ใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา

 วสัดกุารศกึษา)

799,000

โครงการจดัซ้ือเครือ่งแบบ

นกัเรียน (สนบัสนุนคา่ใชจ้่าย

การบรหิารสถานศกึษา 

เครือ่งแบบนกัเรียน)

141,000

โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน

เพือ่การพฒันาต าบล

โครงการจดัการขยะมลูฝอย

และฝงักลบแบบถกูหลกั

สขุาภบิาล

โครงการงานเมาลดิกลาง ต าบล

ควนกาหลง
80,000

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

"ดืม่กนิปลอดภยั หา่งไกลโรค"

โครงการคาราวานเสรมิสรา้งเด็ก

โครงการคดัเลือกบคุคล

ตน้แบบต าบลควนกาหลง

โครงการครอบครวัสมัพนัธ์

โครงการแขง่ขนัทกัษะ/กฬีาสี

เด็กเล็ก
100,000

โครงการแขง่ขนักฬีา อบต.

ประจ าปี
270,000

โครงการ อปท.ตน้แบบจดัการ

น ้าตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ("ธนาคารน ้าใตด้นิ")

โครการบรกิารประชาชน

150,000

คา่ใชจ้่ายในการเลือกต ัง้สมาชกิ

สภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการ
80,000
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

94,000

94,000

50,000 50,000

550,000 550,000

10,000 10,000

30,000

40,000

30,000

100,000 100,000

30,000 30,000

380,000 380,000

11,000

150,000

500,000 500,000

โครงการบรกิารระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน(FR)ประจ า

องค์การบรหิารสว่นต าบลควน

กาหลง

โครงการเทศกาลปั่นชมสวน 

ชวนชมิ อิม่ผลไม้
150,000

โครงการทศวรรษแหง่ความ

ปลอดภยัทางถนน
11,000

โครงการตดิต ัง้มา่นมูลี่ส่ านกังาน

โครงการชุมชนร่วมใจลด

ปรมิาณขยะในครวัเรือน

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริา

ลงกรณ์ บดนิทรเทพยวรางกลู

โครงการจติอาสาพฒันาแหล่ง

ทอ่งเทีย่ว
30,000

โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วม

การแขง่ขนักฬีาในระดบัตา่ง ๆ
40,000

โครงการจดัท าสือ่

ประชาสมัพนัธ์แหล่งทอ่งเทีย่ว
30,000

โครงการจดัท าสือ่

ประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ตา้น

การทุจรติคอรปัช ั่น

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ

โครงการจดัต ัง้โรงเรียน

ผูส้งูอายุต าบลควนกาหลง

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์การ

เรียน (สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายใน

การบรหิารสถานศกึษา 

อปุกรณ์การเรียน )

94,000

โครงการจดัซ้ือหนงัสอืเรียน 

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการ

บรหิารสถานศกึษา หนงัสอื

เรียน )

94,000
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

5,000 5,000

20,000 20,000

70,000 70,000

100,000 100,000

80,000 80,000

70,000

15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000

20,000 20,000

100,000

โครงการเฝ้าระวงัภยัในชุมชน 

ร่วมรณรงค์การประหยดัน ้าใช ้

พรอ้มประสานใจตา้นภยัแล้ง

100,000

โครงการฝึกอบรมและพฒันา

อาชีพแกส่ตรีต าบลควนกาหลง

โครงการฝึกอบรมและพฒันา

อาชีพแกเ่ยาวชนต าบลควน

กาหลง

โครงการฝึกอบรมและพฒันา

อาชีพแกผู่ส้งูอายุต าบลควน

กาหลง

โครงการฝึกอบรมและพฒันา

อาชีพแกค่นพกิารหรือผูด้แูล

คนพกิารต าบลควนกาหลง

โครงการฝึกอบรมและน าครู

ผูด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็ก 

คณะกรรมการศนูย์ และ

บคุลากรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาดู

งานกจิการของ ศพด.ทีไ่ด้

มาตรฐาน

70,000

โครงการป้องกนัและควบคมุ

โรคพษิสนุขับา้ "ตามโครงการ

สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อคัรราช

กมุารี"

โครงการป้องกนัและควบคมุ

โรคไขเ้ลือดออก

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ

โครงการป้องกนั ควบคมุภยั

รา้ยจากโรคฉ่ีหนู

โครงการประชาสมัพนัธ์ในการ

จดัเก็บภาษี
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

50,000

5,000 5,000

202,100

30,000 30,000

50,000

20,000 20,000

190,000 190,000

20,000 20,000

320,000 320,000

100,000 100,000

30,000 30,000

โครงการเยาวชน ประชาชน 

ร่วมใจอนุรกัษ์พทิกัษ์ป่าตน้น ้า 

ต าบลควนกาหลง

โครงการมหกรรมอาชีพเพือ่

น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง

โครงการพฒันาศกัยภาพและ

เพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิาน

ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

และบคุลากรของอบต.ควน

กาหลง

โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่

การแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตร

โครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูส้งูอายุต าบลควนกาหลง

โครงการพฒันาศกัยภาพแก่

สตรีต าบลควนกาหลง

โครงการพฒันาศกัยภาพ

กจิการและเครือขา่ย อปพร.

อบต.ควนกาหลง

50,000

โครงการพฒันาธนาคารขยะรี

ไซเคลิประจ าหมูบ่า้น ต าบล

ควนกาหลง

โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศกึษา กจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน)

202,100

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติ

แกผู่ด้อ้ยโอกาสต าบลควนกาหลง

โครงการพบปะเยีย่มเยียนผูน้ า

ศาสนาและประชาชนในเดอืน

รอมฎอน

50,000
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

12,000

5,000

9,500

9,500

15,000 15,000

50,000

13,800

10,000 10,000

120,000

180,000 180,000

โครงการสนบัสนุนวสัดกุอ่สรา้ง

เพือ่ซอ่มแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้กผู่้

ยากไรท้ีป่ระสบปญัหาความ

เดอืดรอ้นหรือไดร้บัผลกระทบ

จากเหตภุยัธรรมชาติ

โครงการสง่เสรมิวฒันธรรม

ประเพณีชกัพระ
120,000

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุน

กจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลควนกาหลง

โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละ

ซกัซอ้มการปฏบิตักิารป้องกนั

อบุตัเิหตใุนชุมชน

13,800

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมทาง

ศาสนา เทศกาลเขา้พรรษา
50,000

โครงการสง่เสรมิการลดใช้

พลงังานในชุมชน

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่

9,500

โครงการสง่เสรมิการรณรงค์

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทาง

ถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์

9,500

โครงการรณรงค์สวมหมวก

นิรภยั 100%
5,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัเฝ้า

ระวงัภยัเด็กจมน ้า
12,000
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

20,000 20,000

11,600

20,000

30,000 30,000

10,000 10,000

30,000 30,000

20,000 20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000
โครงการออกหน่วยบรกิาร

เคลือ่นทีร่บัช าระภาษี

โครงการออกก าลงักายเพือ่

สขุภาพดว้ยการเตน้แอโรบคิ 

ต าบลควนกาหลง

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้นว

ทางการสง่เสรมิการป้องกนั

ทุจรติในองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ภาคประชาชน

โครงการอบรมสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพดา้นการเงนิการ

คลงั

โครงการอบรมแลกเปลีย่น

เรียนรูก้ารอนุรกัษ์และบรหิาร

จดัการป่าชุมชน ต าบลควน

กาหลง

โครงการอบรมคณุธรรม

จรยิธรรมบคุลากรองค์การ

บรหิารสว่นต าบลควนกาหลง

โครงการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม ต าบลควนกาหลง

โครงการแสดงนิทรรศการ

ผลงานและความสามารถเด็ก

กอ่นวยัเรียน

20,000

โครงการสรา้งเครือขา่ยเพือ่

รณรงค์สง่เสรมิความรูสู้ไ้ฟป่า
11,600

โครงการสรา้งความปรองดอง

สมานฉนัท์
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

2,303,000

460,000 250,000 270,000 1,090,000

65,000 60,000 40,000 195,000

40,000 40,000 145,000 275,000

200,000 20,000 240,000

500,000 200,000 254,000 1,004,000

70,000

20,000 20,000 100,000

20,000

2,894,700

10,000 50,000 70,000

150,000 100,000 330,000

15,000 10,000 15,000 60,000

25,000 30,000 140,000 240,000

10,000 40,000 70,000

120,000 120,000

50,000 50,000

260,000 310,000

40,000 45,000

36,000 36,000

ง

บ
ค่าครุภณัฑ์

35,000 321,000 356,000

8,500 8,500

189,400 189,400

200,000 200,000

7,900 65,000 115,900
โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
43,000

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

ส านกังาน (ตามโครงการจดัท า

แผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิ)

คา่ไฟฟ้า 50,000

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

ส านกังาน (จดัซ้ือ

เครือ่งปรบัอากาศ)

ครุภณัฑ์ส านกังาน

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

ส านกังาน

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

ส านกังาน  (โตะ๊หมูบ่ชูา)

คา่บรกิารโทรศพัท์

20,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

10,000

วสัดกุารเกษตร 10,000

วสัดสุ านกังาน 45,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 20,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 2,894,700

70,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 60,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 50,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 30,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000

วสัดกุอ่สรา้ง 20,000 50,000

วสัดอุืน่

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 80,000 30,000

โครงการอาหารกลางวนั 

(สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศกึษา)

2,303,000
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

21,000 21,000

80,100 80,100

100,000 100,000

ค่าทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

850,000 850,000

523,500 523,500

405,200 405,200

995,200 995,200

945,500 945,500

100,000 100,000

100,000 100,000

104,000 104,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งระบบกรองน ้า

ส านกังาน อบต ควนกาหลง

คา่ตดิต ัง้ระบบประปาและ

อปุกรณ์ ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้

แรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการพรอ้มการกอ่สรา้งหรือ

ภายหลงัการกอ่สรา้ง

คา่ชดเชยงานกอ่สรา้งตาม

สญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K )

คา่ชดเชยผลอาสนิ

โครงการกอ่สรา้งอาคารละหมาด

โครงการตอ่เตมิอาคารกลุม่

วสิาหกจิชุมชน บา้นหว้ยน ้าด า

นอก  หมูท่ี ่1

โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีต

ตลาดนดัซอย10(ตอ่เนื่อง)

โครงการกอ่สรา้งหอ้งเก็บพสัดุ

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งโรงซอ่มบ ารุง

เครือ่งจกัรกล

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถที่

ท าการอบต.ควนกาหลง

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ (ตามโครงการ

จดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิ)
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

1,320,000 1,320,000

159,200 159,200

343,100 343,100

1,600,000 1,600,000

587,400 587,400

995,000 995,000

150,000 150,000

308,507 308,507

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่าง

รอบอาคารส านกังาน อบต.ค

วนกาหลง

คา่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและ

อปุกรณ์ ซึง่เป็นการตดิต ัง้คร ัง้

แรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการพรอ้มการกอ่สรา้งหรือ

ภายหลงัการกอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์

บรเิวณรอบอาคารส านกังาน 

อบต. ควนกาหลง

โครงการตอ่เตมิบรเิวณพ้ืนที่

ดา้นหลงัอาคาร อบต.ควน

กาหลงพรอ้มครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงทอ่สง่

น ้าประปาหว้ยลุตง หมูท่ี ่8

โครงการปรบัปรุงถนนสายโท

บา้นซอย 7 - บา้นซอย 4 หมูท่ี ่4

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่าง

สาธารณะพ้ืนทีห่มูท่ี ่10

โครงการขยายเขตทอ่จ่าย

น ้าประปา ซอยปลกัสาวสงู หมูท่ี่

 1

โครงการกอ่สรา้งระบบประปา

บาดาลขนาดเล็กบา้นหว้ยน ้าด า

 หมูท่ี ่10
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แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

30,000 30,000

220,000 220,000

284,000

388,000

1,674,300

612,000

428,000

676,000

824,000

952,000

405,200 90,000 1,440,700 9,144,200 4,352,900 21,067,307 83,100,000รวม 22,752,093 840,000 21,939,100 1,068,500

อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลควน

กาหลง
952,000

676,000

อดุหนุนโรงเรียนบา้นเหนือคลอง 824,000

612,000

อดุหนุนโรงเรียนบา้นควนล่อน 428,000

อดุหนุนโรงเรียนบา้นกลุม่ 5 

ประชารฐั
1,674,300

อดุหนุนโรงเรียนนิคมซอย 10 284,000

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น 

หมทูี ่1 - 11 ส าหรบั

ด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด ารดิา้น

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

อดุหนุนโรงเรียนนิคมพฒันา

ภาคใต ้1

อดุหนุนโรงเรียนบา้นเขาไคร

อดุหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าด า

388,000

โครงการประเมนิความพงึ

พอใจในการใหบ้รกิารของ

อบต.ควนกาหลง

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่
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ล าดบั แผนงาน งบประมาณ

1 บรหิารท่ัวไป 92,300                                

20,000                                

10,000                                

100,000                              

20,000                                

รวม 242,300                              

2 บรหิารงานคลงั 5,000                                 

5,000                                 

รวม 10,000                                

3 การรักษาความสงบภายใน 9,500                                 

9,500                                 

รวม 19,000                                

4 งานระดบักอ่นวัยเรยีนและประถมศกึษา 100,000                              

20,000                                

รวม 120,000                              

5 งานโรงพยาบาล 80,000                                

10,000                                

รวม 90,000                                

6 งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 30,000                                

30,000                                

รวม 60,000                                

7 สรา้งความเขม้แข็งชมุชน 10,000                                

-                                     

รวม 10,000                                

8 การศาสนาวัฒนธรรมและสนัทนาการ 270,000                              

40,000                                

รวม 310,000                              

9 ศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 80,000                                

50,000                                

50,000                                

120,000                              

รวม 300,000                              

10 วชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 30,000                                

30,000                                

150,000                              

รวม 210,000                              

11 การเกษตร 30,000                                

30,000                                

รวม 60,000                                

รวมทกุแผนงาน 1,431,300                          

โครงการทีม่กีารเบกิจา่ยในการจดังานตา่งๆ

 หมายเหต ุ การค านวณคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  จ านวนเงนิทกุแผนงาน  1,431,300 บาท

  ค านวณจาก   เงนิรายรับจรงิไมร่วมเงนิอดุหนุนในปีทีผ่า่นมา(ปีงบประมาณ 2560)  

  = 28,626,850.38 บาท  ไมเ่กนิ 5 % = 1,431,342.51 บาท

  รวยตัง้จา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  = 1,431,300 บาท  
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รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
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